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A terceira edição da revista eletrônica Saberes em Ação é, em vários sentidos, motivo de 

superação para todos nós da Faculdade Messiânica.  

Desde 2010, com a realização anual do Seminário Nacional sob o tema “Espiritualidade 

no Século XXI – Educação, Saúde e Arte”, temos debatido sobre a importância e urgência da 

reflexão e pragmatização da espiritualidade no campo da saúde. Não são poucas as demandas 

que nos chegam para a implantação de projetos, cursos e programas de assistência espiritual 

fundamentada na teologia messiânica em hospitais, escolas e outras instituições.   

No Rio de Janeiro, entre 2011 e 2013, realizamos o primeiro curso de pós-graduação 

“Teologia com ênfase em capelania” em que professores e alunos puderam sistematizar vários 

estudos e feitos que vem sendo desenvolvidos por uma equipe apaixonada e dedicada em 

vários hospitais e instituições sob a liderança da Drª. Vera Lucia da Silva, ministra religiosa 

da Igreja Messiânica e médica pediatra. 

Com a revisão dos componentes curriculares do curso de graduação em Teologia da 

Faculdade Messiânica, a partir de 2011, foram incluídas disciplinas de cunho prático 

relacionadas direta ou indiretamente à temática da espiritualidade e saúde. São elas: 

Introdução à Capelania; Teologia e Prática da Espiritualidade; Cuidado e Assistência 

Ultrarreligiosa; Espiritualidade e Saúde.  

Graças a estas e outras iniciativas como a parceria com o setor de Espiritualidade e 

Saúde da Fundação Mokiti Okada, temos intensificado as oportunidades de discussão sobre o 

assunto em termos teóricos e práticos. Por estas razões, decidimos que “Saúde & 

Espiritualidade” constituiria a primeira seção temática da nova fase da Revista Saberes em 

Ação. Além de artigos relativos à espiritualidade/teologia messiânica, tivemos a grata 

satisfação de receber contribuições de estudiosos de outras instituições que se identificam 

com nosso propósito de fomento ao intercâmbio institucional e acadêmico em torno de 

temáticas de interesse comum. 

Abrimos a seção temática com o artigo de Vanessa Roberta Massambani Ruthes 

intitulado A relação entre espiritualidade e saúde um novo paradigma em que a autora 

apresenta os termos ‘espiritualidade’ e ‘saúde’ como objetos complementares para um 

processo terapêutico individual onde se busca promover qualidade de vida. 

No artigo A interrelação do idoso com a família e a fé, Sheila Marta Carregosa Rocha 

analisa a relação do idoso e sua família com a fé messiânica tendo em vista a realidade da 
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população idosa da Bahia. O artigo de Francisco Supino Marcondes intitulado Estudo 

exploratório sobre a terapia dos rins aborda um dos aspectos da teoria de Mochiti Okada 

(1882-1955) relativa à promoção da saúde e saúde preventiva e apresenta de forma 

sistemática o acompanhamento da ministração de Johrei (purificação do espírito) que resultou 

em “aumento de vitalidade física e melhoria de qualidade de vida”. Trata-se de um trabalho 

que cumpre seu papel exploratório e sugestivo em termos de estudos futuros. 

Em seu artigo Doença e crença religiosa: as diversas formas de significar perdas na 

Esclerose Múltipla (EM), Gina Corsi discorre sobreo papel efetivo e necessário das crenças 

religiosas durante o tratamento da EM na promoção de conforto e na produção de significado 

em meio ao delicado processo vivido pela família do acometido de EM. 

Em Johrei & Saúde: desafios conceituais para uma Teologia Messiânica, Andréa 

Tomita aborda diferentes aspectos da Teologia Messiânica relativamente à temática da saúde 

a partir da perspectiva do Fundador da religião messiânica. 

A Seção Artigos traz artigos de diferentes áreas do saber. Emilson Soares dos Anjos em 

seu artigo A ética e os saberes na educação apresenta conceitos e aspectos éticos no campo da 

educação, além dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e da proposta de autores como 

Paulo Freire e Edgar Morin. Contamos ainda com um artigo em que a Filosofia é abordada 

com profundidade por Vinícius Carvalho da Silva em Os limites da explicação científica e 

nossas concepções de mundo. 

A seção Tradução conta com um texto originariamente publicado na Revista Izunome – 

edição japonesa que representa uma singular referência para o estudo das fontes da missão da 

religião messiânica no Havaí e Estados Unidos. Kiyoko Higuchi, discípula da fase inicial da 

religião, narra suas reminiscências sobre o Fundador e experiências missionárias 

interculturais. 

Neste número, contamos ainda com preciosas contribuições na Seção Fórum. Com 

erudição, veteranos estudiosos do mundo da religião nos brindam com seus textos. O texto de 

Geraldo José de Paiva é parte da aula magna intitulada Teologia e (outras) ciências  proferida 

em 06 de julho de 2013, por ocasião da abertura das atividades do 2º semestre da Faculdade 

Messiânica.  O autor trata de um assunto desafiador e de fundamental importância para todos 

aqueles que vislumbram a Teologia como um campo de conhecimento com peculiaridades a 

serem gradativamente descobertas e vivenciadas. Teologia da saúde ou Teologia da 

felicidade? de Carlos Roberto Sendas Ribeiro possibilita uma importante reflexão sobre a 

centralidade da temática da saúde e sua relação com a felicidade na teologia messiânica. O 
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texto de Ricardo Mario Gonçalves intitulado Ísis / Kannon – Um exercício de Interpretatio é 

uma oportunidade de conhecermos as aproximações e distanciamentos entre a deusa egípcia 

Ísis e a deusa Kannon (Kuan Yin) a partir das perspectivas dos estudos de tradução, religião e 

gênero pois, afinal,  como nos diz o grande poeta Goethe nos versos finais de seu Fausto: “O 

Eterno Feminino nos impulsiona rumo às alturas”.  

Como os leitores podem perceber, nossa revista está remodelada, pois migramos para o 

SEER - Sistema de Editoração de Revistas Eletrônicas com a finalidade de consolidar nossa 

trajetória acadêmica com vistas à futuras indexações e qualificações.  Esperamos contribuir 

para a divulgação de distintos saberes na área de humanidades em perspectiva interdisciplinar 

e pluralista, com vistas à formação integral do ser humano. Contamos com vocês! 

 

Organizadores desta edição 

Rogério Hetmanek 

Andréa Tomita 
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A relação entre espiritualidade e saúde: um novo paradigma 

The relationship between spirituality and health: a new paradigm 

 

 Vanessa Roberta Massambani Ruthes
1
 

 

Resumo: A relação entre espiritualidade e saúde vem crescendo na sociedade atual de forma 

progressiva. No que tange à relação com a saúde, essa aproximação tem se tornado cada 

vez mais efetiva. Pesquisas realizadas por profissionais da área da saúde vêm 

demonstrando que a espiritualidade incide diretamente no processo terapêutico 

individual. Isso se deve a uma nova compreensão tanto de saúde quanto de 

espiritualidade, pois ambas passaram a ser entendidas como fundamentais no processo 

de aumento da qualidade de vida dos pacientes.  

Palavras chave: espiritualidade, saúde, qualidade de vida. 

 

Abstract: The relationship between spirituality and health in society today is growing 

progressively. Regarding the relationship with health this approach has become 

increasingly effective. Several surveys conducted by health professionals has shown 

that spirituality focuses directly on individual therapeutic process. This is due to both a 

new understanding of health as spirituality, as both came to be regarded as fundamental 

in improving the quality of life of patients process. 

Keywords: spirituality, health, quality of life 

 

Introdução 

A interface entre a espiritualidade e a saúde constitui um campo relativamente novo de 

investigação de diferentes áreas do conhecimento. No Brasil e em países de língua 

portuguesa, este tema e modalidade de pesquisa se constituíram relativamente em período 

recente. Somente em 1995 houve a primeira publicação científica sistemática na área das 

ciências da saúde, compondo, portanto, um novo paradigma que está se estabelecendo para a 

terapêutica que estabelece relação entre corpo e espírito. 

 

Para uma compreensão de espiritualidade 

Até o início do século XX, a Espiritualidade estava diretamente ligada à visão de mundo 

das religiões. Somente os crentes podiam ter ou viver uma espiritualidade. Isso é percebido 

nas diferentes definições do termo, como: as diferentes formas de experimentar a vida em 

Cristo que se edificam sobre o dom e a graça; uma crescente comunhão com Deus, na qual o 

                                                 
1
 Graduada em filosofia, especialista em bioética e espiritualidade, mestre em teologia com ênfase em bioética. Gerente de 

humanização da área da saúde do grupo marista, consultora na área de gestão de humanização hospitalar e professora da 
Faculdade Herrero. Contato: vanessa_ruthes@yahoo.com.br  

mailto:vanessa_ruthes@yahoo.com.br
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Espírito Santo conduz a uma profunda espiritualização, em outras palavras a espiritualidade é 

uma realidade teologal (Cf. MONDONI, 2000, p.15). 

Contudo, a partir da segunda metade daquele século, inicia-se um novo período 

histórico denominado de várias maneiras. Aqui, optaremos por denominá-lo de Pós-

Modernidade. Esta tem sua origem na ideia de um mundo que vive um contexto histórico 

impactado pelas mudanças no contexto social, existencial e valorativo posterior à II Guerra 

Mundial. Sua característica principal é a descrença nas metanarrativas, nas grandes ideologias 

que legitimavam os saberes, as sociedades, os sentidos da existência. Tal processo gera 

impacto de maneira pontual e incisiva, não apenas na compreensão de mundo, mas no caso 

específico deste artigo, na compreensão do conceito de espiritualidade. É interessante 

perceber que a espiritualidade foi dissociada, nessa perspectiva, da vivência de uma religião. 

Ela está ligada à necessidade da vivência existencial que procura uma relação com algo que 

transcenda a realidade, considerando-o sagrado. Um sincretismo de valores, símbolos, 

práticas é criado para fundamentar uma forma de ser espiritual, a qual é baseada em algumas 

características genéricas (MURAD, 2007, p. 125):  

 Assumir uma postura de vida de “ser do Bem”, em todos os seus relacionamentos. 

 Buscar um sentido integrador para a existência pessoal, coletiva e cósmica. 

 Promover a cultura da paz, desenvolvendo a tolerância e o respeito às diversidades. 

 Cultivar o cuidado com o ecossistema, visando à sustentabilidade. 

 Fazer um caminho de evolução espiritual pela integração das pulsões, 

autoconhecimento, cultivo da sabedoria e iluminação. 

Atualmente, muitos estudiosos ressaltam a necessidade de perceber as mudanças de 

paradigmas como novos espaços para a experiência espiritual, principalmente a que é 

entendida como resgate da dignidade mais profunda da pessoa humana que se encontra 

fragmentada.  

Para FRANKL (2011, p. 89), o processo de reconstrução interior da pessoa nada mais é 

do que o processo de encontrar um novo sentido para as realidades de sua vida. Esse sentido 

tem como característica fundadora a dimensão do transcendente. Segundo ele “a liberdade 

espiritual do ser humano, a qual não se lhe pode tirar, permite, até o último suspiro, 

configurar sua vida de modo que a mesma tenha sentido”. E continua, afirmando que “cada 

pessoa é questionada pela vida e ela somente pode responder, respondendo por sua própria 

vida” (FRANKL, 2011, p. 133), isto é, respondendo a partir dos significados que a pessoa 

formulou. 
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Os significados têm como características fundadoras a dimensão da interioridade e da 

transcendência: “O homem em seu inconsciente é muito mais religioso do que supõe o seu 

consciente” (FRANKL, 2013, p. 59). BOFF confirma essa linha de pensamento quando 

ressalta que o homem se pergunta pelo sentido da vida, sendo este inarredável e que “o 

místico é aquele que se faz sensível ao outro lado da realidade. É aquele que capta o 

mistério. (...) experimentar [o transcendente] não é pensar sobre [o transcendente]. É sentir 

este a partir do coração e mentes sinceras.” (BOFF, 2002, p. 156).  

Para NOUWEN (2007, p. 35-36), o caminho interior é o caminho místico. Isto é nítido, 

pois: 

O número crescente de locais de meditação, concentração e contemplação e 

os múltiplos centros espirituais mostram que o homem pós-moderno esta 

tentando chegar a um momento, ponto ou centro no qual tenha uma 

experiência com o transcendente, que dê sentido a existência.  
 

Pode-se compreender que a espiritualidade é considerada na atualidade como dimensão 

constitutiva do ser humano e que não é totalmente ligada ao fenômeno religioso. A própria 

Organização Mundial da Saúde, no intuito de estruturar um conceito de saúde e dos direitos 

dos cidadãos a ela, firma uma carta de princípios em 1948 que defende o direito à saúde como 

obrigação do Estado, seja na sua promoção, prevenção e proteção. E define saúde como: “o 

estado do mais completo bem-estar físico, mental e social e não apenas ausência de doença” 

(SCILAR, 2007, p. 37).  

 

Espiritualidade e saúde, um paradigma terapêutico em construção 

A partir dessa compreensão de espiritualidade é possível fazer sua interface com a 

dimensão da saúde. SAAD et al. (2001, p.108), conceituam saúde como:  

 

Aquilo que dá sentido à vida e é um conceito mais amplo que religião, pois 

esta é somente uma expressão da espiritualidade. Espiritualidade é um 

sentimento pessoal, que estimula em interesse pelos outros e por si, um 

sentido de significado da vida capaz de fazer suportar sentimentos 

debilitantes de culpa, raiva e ansiedade.   

 

KOENIG (2012, p. 23) afirma que as crenças espirituais dos pacientes influenciarão no 

tipo da assistência que eles esperam. “Tais crenças afetam o modo como os pacientes lidam 

com a doença (...) estas ajudam os pacientes a manter a esperança e a motivação na direção do 

autocuidado”.  Nessa perspectiva, GUIMARÃES (2007, p. 89) ressalta que a relação entre 

espiritualidade e saúde tem se tornado paulatinamente um paradigma a ser observado na 
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prática médica, pois: “A doença permanece como entidade de impacto amplo sobre os 

aspectos de abordagem, desde a fisiopatologia até a relação social, psíquica e econômica”. 

Neste sentido, muitas pesquisas vêm sendo realizadas nessa área. SAAD (2001) faz um 

mapeamento delas e das conclusões a que chegaram os pesquisadores. 

Todas essas pesquisas afirmam que a espiritualidade contribui de forma efetiva no 

processo de tratamento do paciente. É interessante perceber que o binômio espiritualidade-

saúde possui um significado de busca de vitalidade e de significado para a vida. Para SAAD 

(2001, p. 108), a crença em aspectos espirituais mobilizam energias e iniciativas 

extremamente positivas “com potencial ilimitado para melhorar a qualidade de vida da 

pessoa”. Ainda segundo o autor, a espiritualidade pode ser uma fonte subutilizada no processo 

de reabilitação e no andamento da vida de pessoas com deficiências; o uso de habilidades 

espirituais pelos que estão aguda ou cronicamente incapacitados está associado a risco 

diminuído de depressão e probabilidade aumentada de recuperação, no caso de ocorrer 

depressão. 

Entretanto, para tal abordagem, é necessário que os profissionais de saúde estejam 

atentos e possuam capacitação em abordagem espiritual. Essa dimensão já é uma realidade em 

algumas Escolas de Medicina nos Estados Unidos, as quais estão conduzindo cursos em 

espiritualidade para melhorar a qualidade da relação médico–paciente. Estudo norte-

americano com pacientes internados indicou que 77% dos pacientes gostariam que os médicos 

considerassem suas necessidades especiais; 37% gostariam que o médico discutisse essas 

necessidades mais frequentemente, e 48% gostariam que o médico orasse com eles, se isso 

fosse possível. Outro estudo realizado com 177 pacientes ambulatoriais acometidos de 

doenças pulmonares mostrou que dois terços deles simpatizavam com a ideia de ser 

perguntado sobre sua espiritualidade, no caso de se tornarem gravemente doentes. 

No Brasil, essa realidade ainda constitui um campo de discussão esparsa. O Sistema de 

Saúde, por suas características, não presta auxílio devido aos seus profissionais. Como afirma 

ELIAS e NAVARRO (2006, p. 519): “As atividades dos profissionais de saúde são 

fortemente tensiógenas, devido às prolongadas jornadas de trabalho, ao número limitado de 

profissionais e ao desgaste psicoemocional nas tarefas realizadas em ambiente hospitalar”. 

No que tange à dimensão da espiritualidade, esses profissionais não se sentem 

confortáveis em expressar a sua própria espiritualidade ou auxiliar os pacientes nos seus 

processos espirituais. Como afirma BALDACCHINO (2011, p. 47): “A literatura criticou os 

cuidados de enfermagem por não dar o mínimo de atenção para a dimensão espiritual no 



12 » A relação entre espiritualidade e saúde um novo paradigma 

Saberes em Ação · Ano 02 · N° 03 · Jan/Jun 2014 

cuidado ao paciente. Isto pode ser devido à falta de tempo, sobrecarga de trabalho, 

sentimentos de incompetência para oferecer assistência espiritual e falta de educação na 

graduação”. KOENIG (2012, p. 24) afirma que: “a necessidade de treinamento para integrar a 

espiritualidade nos cuidados ao paciente é cada vez mais conhecida e necessária”.  

 

Considerações finais 

Tendo em vista o panorama apresentado, é necessário salientar que, para a interface 

entre saúde e espiritualidade ser consolidada como paradigma no Brasil, é demasiado 

necessário uma mudança de cultura que se inicie na formação dos profissionais de saúde, indo 

até a abordagem diretiva com o paciente. É um caminho longo, principalmente porque ainda é 

necessário vencer o modelo reducionista e cartesiano no tratamento de saúde, para demonstrar 

que todas as dimensões caracterizadoras do humano fazem parte do processo terapêutico. 
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A inter-relação do idoso com a família e a fé 

The interrelation of the elderly between family and faith 

 

  Sheila Marta Carregosa Rocha
2
 

 

Resumo: A inter-relação do idoso com a fé e a família é uma vertente de investigação no 

momento em que a população idosa está em crescente aumento e já conta 12,1% do 

conjunto da população no Brasil. Este artigo analisa o idoso messiânico e a fé, 

contextualizando a família e a religião, com base na técnica de pesquisa social de 

entrevista semiestruturada com idosos messiânicos baianos e tabulação de dados com 

análise dos resultados. O modelo teórico tomou como base três subcategorias: 

indivíduo, família e fé. Dialogou com o cientista religioso Mokichi Okada; a psicóloga 

Eclea Bosi; as sociólogas Clarice Peixoto, Alda Brito da Motta e Lívia Fialho, e o 

Teólogo Petrini. Esta pesquisa retrata a contemporaneidade de um idoso que nasceu na 

década de 1950 do século XX, e convive atualmente com as instituições família e 

religião. 

Palavras-Chave: idoso; família; religião; contemporâneo. 

 

Abstract: The interrelation of the elderly between faith and family is a current strand of 

research, as the number of elderly increases, making up for 11.3% of today's population. 

This article analyzes the Messianic elderly and faith, and contextualizes family and 

religion, based on the social research technique of semi-structured interviews with 

messianic elderly from Bahia, where data was tabulated, followed by a result analysis. 

The theoretical model was based on three sub-categories: the individual, family and 

faith. It revisited the religious scientist Mokichi Okada; psychologist Eclea Bosi, 

sociologists Clarice Peixoto, Alda Brito da Motta and Lívia Fialho; and theologian 

Petrini. This study reopens this discussion, and portrays the contemporary take on the 

elderly, born up to the 50s in a twentieth-century society, now interacting with these 

institutions: family and religion. 

Keywords: elderly; family; religion; contemporary. 

 

Introdução  

Os dados demográficos da pesquisa sobre idosos no Brasil apontam, segundo o Censo 

2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que “os idosos constituem 

12,1% da população brasileira de 195,2 milhões de brasileiros, com recorte de gênero, as 

mulheres representavam 51,5% (100,5 milhões) da população e os homens, 48,5% (94,7 

milhões)”. A população idosa “em 1940, representava 4,1% da população total brasileira, e 

passou em 2011 para 12,1%”, um significativo aumento. Em termos de pessoas, isto significa 

que “houve um aumento de 1,7 milhão para cerca de 23,5 milhões no mesmo período”.  
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Esses dados revelam que a população envelheceu, seja pelo desenvolvimento 

tecnológico, que influenciou nas descobertas científicas para auxiliar no tratamento de 

doenças, seja pelo comportamento humano, que exigiu mudança de hábitos, dentre as quais a 

busca por algo desconhecido, por uma força maior ou pelo criador, que empreendeu um novo 

sentido à existência humana.  

A temática “idoso” é uma categoria de construção social que ganhou adeptos na Europa 

desde a década de 1970, entre outros motivos, devido aos escritos de Simone Beauvoir, 

feminista e com obra de cunho biográfico, mas que refletiu sobre a perene existência humana, 

e também foi precursora da feminização da velhice. A Psicologia, a Sociologia, a 

Antropologia, e, na década de 1990, a Gerontologia avizinharam-se desse estudo sobre a 

Condição Humana do Velho (CANÔAS, 2002), no sentido de desmistificar alguns mitos 

criados pela própria história social. Também surgiram novos adeptos do estudo.  

Ainda na década de 1990, o Estado já sinalizava a exigência de políticas sociais e 

públicas voltadas para as pessoas idosas, por meio do Instituto de Pesquisa de Economia 

Aplicada (IPEA). 

 

Construindo o caminho metodológico 

Este artigo se desenvolveu com base teórico-metodológica nas ciências sociais (Minayo, 

2009) e abordagem quanti-qualitativa. O método escolhido foi o indutivo, ou seja, “processo 

mental por intermédio do qual, partindo-se de dados particulares, suficientemente constatados, 

infere-se uma verdade geral ou universal, não contida nas partes examinadas” (LAKATOS, 

2008, p. 53). Foi utilizada a técnica da entrevista, contendo quinze perguntas objetivas. A 

subjetividade foi sendo construída de acordo com as respostas dos entrevistados. Estes são 

pessoas acima de 60 (sessenta) anos, os quais professam a religião messiânica e residem na 

Bahia. A aplicação foi realizada pela pesquisadora durante os cultos mensais na sede da área 

da Grande Salvador, no bairro do Garcia, entre os meses de agosto e setembro de 2012, 

totalizando trinta e duas entrevistas. 

O problema no campo investigativo da pesquisa foi: a família contribui ou não para o 

exercício de crença da pessoa idosa? 

O objetivo da pesquisa foi investigar se a família da pessoa idosa a apoia no exercício 

da fé, direito fundamental do idoso previsto no art. 10, §1º, inciso III da lei 10.741/03 

(BRASIL, 2003). 
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Esse apoio familiar advém do respeito à crença e à liberdade de culto, ou seja, além de 

permitir a crença, viabilizar instrumentos e montar uma estrutura para que o idoso possa 

exercer livremente a fé. Um dos cuidados que os familiares precisam ter com os idosos, como 

forma de gratidão, mas também como um direito fundamental previsto no caput do art. 229 da 

CRFB/88 (BRASIL, 1988). A metodologia traçada por meio da categoria idoso, sobrepondo-

se às categorias família e fé, para uns; para outros, considerada subcategoria, foi delineada em 

variáveis dependente e independente. A variável independente é aquela em que “há 

influência, determina ou afeta outra variável” (LAKATOS, 2008, p.189). Neste estudo, diz 

respeito ao fato de a família apoiar o idoso na prática da fé, e se isso viabiliza a sua dedicação 

aos cultos e ao livre exercício da crença. Enquanto que a variável dependente é a que 

“consiste naqueles valores a serem explicados ou descobertos, em virtude de serem 

influenciados, determinados ou afetados pela variável independente” (LAKATOS, 2008, 

p.189), ou seja, se o apoio da família do idoso fosse maior, ele poderia ser mais frequente à 

igreja, ter outras dedicações e exercer sua liberdade de crença com maior expansão. 

 

Desenvolvimento 

Aqui é apresentado o cruzamento dos dados da pesquisa de campo com os idosos 

residentes na Bahia, messiânicos, com as categorias família e fé. Para o seu desenvolvimento, 

foi revisitado o conceito de idoso, seguido dos contextos familiares dos idosos e sua fé, 

demonstrando a importância de se religar com Deus, como criador de todas as pessoas, coisas 

e movimentos.  

 

Pluralidade de conceitos sobre a pessoa idosa 

O conceito de pessoa idosa é bem complexo, sendo que, para Edgar Morin (2008, 

p.176), a complexidade no século XXI “deve ser um substituto eficaz da simplificação”. 

Ainda segundo o sociólogo francês, a complexidade “não se confunde com completude” 

(MORIN, 2008, p. 176). Portanto, pretende-se refletir sobre os idosos em uma perspectiva de 

gênero masculino e feminino, suas nuances, os papéis bem definidos na família do século XX 

e nos contextos familiares do século XXI.  

Para definir quem é idoso no Brasil, adotou-se o critério etário, definido pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2002, sendo que, para os países em 

desenvolvimento, idosas são as pessoas que têm 60 (sessenta) anos ou mais. Para os países 

desenvolvidos, o idoso é a pessoa que conta com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais. Neste 
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estudo foi adotado também o critério legislativo, pois se considera que não é possível 

atravessar esse “rio” sem construir a complexidade sobre a pessoa idosa. 

O critério legislativo tem como base o envelhecimento biológico. Beres (2002, p. 64-68) 

oferece sua contribuição, informando que a definição de idoso não constitui simplesmente em 

considerar as caraterísticas físicas da pessoa, nem aspectos do envelhecimento do cristalino e 

das patologias sintomáticas da idade, como as doenças coronárias, respiratórias, diabetes, 

osteoporose, artrite ou artrose, mas deve investigar a saúde mental, do campo cognitivo, na 

utilização do método de tomografia cerebral, para identificar o controle sensório-motor. Isto 

significa que o envelhecimento está ligado à capacidade neurológica, “acompanhado de uma 

série de modificações anatômicas e químicas do encéfalo e da medula” (BERES, 2002, p. 64-

68).   

Não é suficiente distinguir a pessoa idosa pela materialização física do envelhecimento, 

do enrugamento da face, mãos e pés, do tingimento do cabelo, da constituição óssea da 

dentição. Para o envelhecimento físico, a medicina e as ciências da estética desenvolveram 

técnicas de rejuvenescimento, incluindo a mudança de hábitos alimentares e exercícios físicos 

diariamente, tornando a jovialidade humana mais longeva.  

Quanto aos idosos entrevistados, a maioria com visível autonomia das funções 

cognitivas, 44,% estavam na faixa dos 60 aos 65 anos; 9% deles estavam na faixa dos 66 aos 

70 anos; 25%, entre os 71 a 75 anos; 3%, entre 76 a 80 anos; 13% somavam de 81 a 85 anos, 

e 6% tinham idades entre 86 a 90 anos. Isto significa que a maioria dos entrevistados se 

concentrava nas faixas dos 60-65 e dos 71-75 anos. Os mais idosos apresentavam certa 

dificuldade de locomoção, dependendo de outras pessoas para essa finalidade, sendo que, em 

alguns casos, essas pessoas não eram seus familiares. 

Definir a pessoa idosa por meio da mente é reviver a memória traduzida por Eclea Bosi 

(2003) em um de seus belíssimos escritos, Tempos vivos, tempos mortos, em que a autora 

considera os objetos circundantes da pessoa idosa como uma extensão de seu tempo, ou 

melhor, como conservação do tempo pretérito: o relógio da família, o álbum de fotografias, a 

medalha do esportista etc. Observou-se, portanto, por meio desses objetos, a pessoa idosa 

associada ao núcleo familiar, indicando sua identidade. A família é a instituição que 

representa a transmissão de valores, de objetos, de tradição, de cultura e de educação e que 

está presente de forma emoldurada nos móveis da casa. As pessoas idosas da atualidade têm 

em suas lembranças a convivência com a família numerosa, de origem rural, que conserva 

hábitos simples passados para os filhos, netos... Essas lembranças são guardadas nos 
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armários, nas caixas, como algo muito íntimo e só descoberto quando revisitado, quando a 

caixa se abre pelas mãos do/a dono/a.  

Idosas são as pessoas que têm uma memória presente do passado, que vivem das 

lembranças desse passado que dá prazer, que ultrapassa as madeiras, o consumo, a sociedade 

atual e que se inter-relacionam com base na afetividade.  

A pessoa idosa será identificada para os estudos sociológicos como uma construção 

social, assim como a infância, a adolescência e maturidade. Nos estudos sobre gerações de 

Alda Britto da Motta (2010), a idade, de tradição antropológica, consiste na segunda acepção 

de gênero, que se traduz em um “coletivo de indivíduos que vivem em determinada época ou 

tempo social, que têm a mesma idade e compartilham das mesmas experiências vividas” 

(BRITTO DA MOTTA, 2010) Para contextualizar a pessoa idosa é importante percebê-la na 

questão de gênero. O presente estudo revelou a predominância do feminino em relação ao 

masculino, com 69% deles do gênero feminino e 31% do gênero masculino, devido a fatores 

naturais e inerentes à época vivida, em que a mulher era a chefe da casa e o homem, o chefe 

da família. Os hábitos e costumes vividos pelos idosos em outras épocas foram importantes 

para delinear a longevidade, principalmente em relação à saúde da pessoa idosa.  

Lembra Brito da Motta (2010) que o interesse dos pesquisadores brasileiros pela velhice 

é recente, pois constitui um “problema para o Estado”. Segundo Leonir (1998), construtor da 

expressão “terceira idade”, quando algo se constitui um problema há uma preocupação e uma 

dificuldade em resolvê-lo. Neste caso, o problema está em lidar com a questão do 

envelhecimento do povo brasileiro, sendo que estudo realizado pela pesquisadora, Ana 

Camarano (2004) do IPEA, investigaram várias vertentes sobre os idosos brasileiros, não 

somente na sua acepção demográfica com em todas as suas variáveis, mas também em relação 

ao trabalho, às instituições de longa permanência, à saúde e às políticas sociais voltadas aos 

idosos.  

Assinalando o crescimento desse campo de investigação, é possível destacar, a partir de 

1988, crescimento na legislação voltada para os idosos com a Constituição da República, a 

Lei 8.842/94 (Política Nacional do Idoso) e a Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso), ainda que, 

nas ciências jurídicas, a pesquisa sobre o tema ainda seja muito tímida.  

Considera-se fundamental a participação do principal ator social – a pessoa idosa – para 

a consolidação de seus direitos e garantias fundamentais e para a efetividade na instituição de 

políticas públicas que atendam às suas necessidades. O legislador carece de ouvir os idosos, 

protagonista dessa história. 
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A identidade dos idosos 

O que identifica os idosos na contemporaneidade ainda é o tempo, mas a sociedade do 

consumo também o identifica como um símbolo de poder econômico. A estabilidade 

financeira advinda da vida laboral se traduz na moradia própria, nas viagens e no conforto que 

a aposentadoria e/ou a pensão podem trazer para a sua própria vida. Além disso, o idoso tem a 

chance de continuar no mercado de trabalho, somando as rendas e podendo desfrutar de um 

conforto maior. Idosos também sustentam as suas famílias, o cônjuge, o filho que está 

desempregado ou o neto sem qualificação que não consegue ingressar no mercado de 

trabalho. 

Para identificar os idosos, é importante construir subcategorias, pois os idosos que 

nasceram até a década de 1920, que contam com mais de 90 anos, são frutos de uma 

sociedade colonial, em que os papéis de gênero eram definidos da seguinte maneira: ao 

homem cabia o sustento da família; à mulher, cabia a educação dos filhos, o cuidado do 

marido e a manutenção da casa. Os idosos nascidos nas décadas de 1930 e 1940 já se 

reconfiguraram. A mulher começou a enfrentar o mercado de trabalho, discriminadamente. Os 

idosos nascidos na década de 1950 são frutos de uma época industrial, da produção em série, 

do capital. Permanecem sendo símbolo de representação da autoridade, contudo com mais 

oportunidade de ensino superior, melhores condições no mercado de trabalho, ainda que a 

desigualdade de gênero permaneça. Essa identificação do idoso com o poder econômico tem 

origem no ’começou a trabalhar muito cedo’ atitude que fez com que esses idosos pudessem 

proporcionar melhores condições de vida aos seus poucos filhos. 

A renda produzida pelos idosos é de significativa importância para o sustento da 

família. O que se constatou durante a pesquisa foi que há o domínio econômico, portanto, a 

autoridade mantida pelo poder econômico, o símbolo, segundo Bourdieu (2010), do poder de 

um indivíduo em relação aos outros. Esse poder foi constatado quando se verificou que 81% 

dos entrevistados eram aposentados, 19% eram pensionistas, 9% eram trabalhadores 

autônomos e apenas 3% ainda eram empregados. Isso significa que, na sua totalidade, os 

idosos provinham seu próprio sustento, não dependendo de programas sociais para o 

provimento das necessidades básicas, como saúde, alimentação e moradia, nem da família, 

pelo menos para o sustento financeiro.  
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A Fé e a Religiosidade 

Definir a fé é tarefa de uma complexidade muito grande, pois até para afirma-la, tende-

se a negá-la. Os filósofos, a exemplo de Heidegger, irão facilmente racionalizar a fé e torná-la 

humana, mas o sentimento que une a criatura ao Criador não pode ser tratado tão 

simplesmente assim. 

O sociólogo Zygmunt Bauman (2010), questiona o clientelismo religioso, indagando a 

existência de religião na pós-modernidade, em que a religião traduziria a fraqueza humana e a 

consciência de sua insuficiência.  

Um dos caminhos da fé é a religião e, para Mokichi Okada (1853, p. 25), “a religião não 

é nada mais do que a cristalização do amor de Deus para guiar os infelizes ao caminho da 

felicidade”. O catolicismo percebe a fé na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, 

consagrada pelo batismo, reafirmada na crisma, consolidada pelo matrimônio – marido e 

mulher –, e perpetuada no filho. Para os budistas, o encontro com Deus só pode ser percebido 

por cada indivíduo, por meio de um caminho interior. Para os evangélicos, constitui um ato de 

louvor. A messiânica fundamenta-se no universalismo, objetivando a eliminação dos conflitos 

e promoção da paz.  

A metáfora bíblica “muitos caminhos levam à morada do pai” já indicava que a crença é 

um sentimento humano de permanente busca para as suas ansiedades, para as dúvidas, as 

escolhas, a existência, sendo essência da própria condição humana. A escolha de um 

segmento religioso pode durar toda a existência. A antropologia contribui para o 

entendimento disso ao propor que o pesquisador realize um movimento de aproximação e 

distanciamento da realidade como metodologia de investigação etnográfica (Velho, 2004). Na 

experiência de cada indivíduo, esse movimento permite analisar a avaliar escolhas e extrair 

prováveis conclusões sobre os resultados alcançados. Somado a essa visão antropológica, o 

estudo da Teologia promove uma fantástica aproximação com a multiculturalidade das 

religiões (Boaventura Santos, 2001), origem, precursores, doutrina, adeptos e os seus 

resultados.  

Mokichi Okada (1853), de forma magistral, justifica o surgimento das religiões na 

demarcação temporal, devido à necessidade da sociedade e da concessão divina. Esse 

argumento é constatado pela história da humanidade, do seu progresso, do desenvolvimento 

das Eras e da composição do universo. Okada considera a variável espiritual, o que é 

explicado pela física quântica, pois, através dos olhos da matéria, não se consegue visualizar 

as nuances e mudanças do macrocosmo.  



 

Sheila Marta Carregosa Rocha  » 21 

 Saberes em Ação · Ano 02 · N° 03 · Jan/Jun 2014 

Quanto ao homem, criação divina, para os que creem, deveria ser inerente à prática de 

boas ações e o servir em prol do bem-estar social, pois isso seria a essência humana, o que se 

poderia chamar de civilização humana, na concepção de Okada. Dessa forma, o homem é 

percebido em sua partícula divina. Mas Okada também admite a possibilidade do livre 

arbítrio, quando a pessoa opta na produção de pensamentos, sentimentos e comportamentos 

contrários a esse bem-estar social. E a religião constitui um dos caminhos para que esse ser 

possa se harmonizar com a sociedade em que ele vive.  

A liberdade de escolha religiosa foi uma conquista do movimento neoconstitucionalista 

frente à intolerância religiosa revelada em diversas culturas, inclusive a brasileira, havendo 

um confronto até a contemporaneidade. Mas a religião é uma escolha que deve ser respeitada, 

e, para os brasileiros e residentes no país, constitui um direito fundamental cristalizado no art. 

5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Para a pessoa idosa esse direito 

é ratificado pelo Estatuto do Idoso, em seu art. 10, §1º, inciso III, sendo a liberdade de crença 

e culto religioso uma obrigação do Estado e da sociedade assegurá-la. 

No Brasil, segundo o IBGE, o censo sobre religiões, realizado em 2010 e divulgado em 

2012, constatou que 64,63% dos brasileiros se dizem católicos apostólicos romanos; 22,16% 

declaram ser adeptos de religiões evangélicas; 8% se dizem sem religião, 2% se declaram 

espíritas, entre os percentuais acima de 1%. A religião messiânica ainda não aparece no senso 

com uma autonomia e representatividade, porque, quando se trata de religião, muitos aspectos 

precisam ser considerados. Às vezes, as pessoas professam duas ou mais religiões e apontam 

a predominante; ou mesmo, quando não têm religião, dizem ser católicos. Como pensar em 

professar uma religião se os homens se comportam com atitudes antirreligiosas?  

A pesquisa de campo deste estudo revelou que 88% dos idosos entrevistados eram 

messiânicos há mais de 11(onze) anos. Verificou-se, portanto, uma tendência ao ingresso 

nessa religião antes de ser idoso, ou seja, ao contrário do possa imaginar o senso comum, a 

pessoa não ingressa na religião porque é idosa. O ingresso ocorre por outra motivação: 38% 

dos entrevistados declarou ser por curiosidade; 31% deles por doença – o que não é peculiar à 

pessoa idosa; a doença atinge a pessoa em qualquer idade –; 28% por conflito, demonstrando 

algum tipo de insatisfação com o outro, e 19% por necessidade financeira, ou seja, procurar 

Deus para que ele faça o milagre do emprego. Havendo ou não uma motivação, a pessoa tem 

liberdade para escolher a sua crença religiosa ou até mesmo de não tê-la.  

A pesquisa também apontou a história do ingresso na fé messiânica, ocorrida 

predominantemente por intermédio de outra pessoa (82%); sendo que 22% dos entrevistados 
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se aproximou da messiânica por curiosidade. Outras variáveis, como ouvir falar, conhecer 

pessoa que foi curada, ouvir uma palestra ou ler o jornal messiânico, não foram escolhidas. 

Isto significa dizer que as relações sociais e a confiança que se estabelece nelas, para a pessoa 

que é idosa atualmente prevaleceram em relação às demais situações de ingresso na fé.  

No período da pesquisa, a prática da fé era uma realidade para 91% dos idosos 

dedicados à fé messiânica, predominantemente na ministração do Johrei (66%); a dedicação 

no setor de Ikebana constitui 19%; outras dedicações, 25%; outros tipos de dedicação, como 

recepção, contabilidade, experiência de fé, assistente de ministro e assistente de família, 

foram identificados por 3% dos entrevistados, para cada setor, respectivamente. Essas seriam 

as formas de dedicação menos procuradas pelos idosos. O compromisso com a salvação por 

meio do pilar principal da fé messiânica foi firmado e confirmado pelos idosos messiânicos. 

O turno matutino era o preferido para dedicação (56%), mas também houve idosos que 

dedicavam seu dia todo aos compromissos religiosos (25%), enquanto que 6% preferiam o 

período da tarde. À noite, somente 3% referiram realizar seus compromissos. 

Quanto à frequência à Igreja para o exercício da fé, 28% dos idosos entrevistados 

disseram que frequentavam a igreja pelo menos uma vez por semana; 25% dedicavam de três 

a quatro horas por dia; 16%, de 5 a 6 horas por dia, e 9% de 1 a 2 horas por dia. 

A fé, na perspectiva do sentimento, era vista como um refinamento do ser humano, pois, 

por meio dela, ele adota atitudes dignas de convivência social; de não esperar, quiçá exigir, de 

alguém ou de alguma religião um milagre, como algo impossível de ocorrer, e reservado ao 

divino. Consideravam que não se pode banalizar a fé ou simplesmente caracterizá-la. A fé 

tinha que ser sentida ou não, e, mesmo que negada, era necessário ter fé da sua inexistência.  

Mokichi Okada (1997, p.377) assevera que a fé não deve ter formas, porque aprisiona o 

ser humano a moldes. E, como toda forma, é repleta de imperfeições. A religião tem a missão 

de conduzir o homem ao estado de paraíso, e esse paraíso está ligado aos valores cultivados 

pelo bem, sendo traduzidos na verdade absoluta, na bondade, na honestidade, na sinceridade, 

na fraternidade, na coragem, na sabedoria, valores cultivados pelo homem de caráter, segundo 

a moral e os bons costumes. Na essência, o homem transforma o seu interior, ligando-se a 

Deus e praticando essas ações ligadas ao bem, em um exercício de fraternidade cristã. Esses 

ensinamentos são transmitidos ao longo do tempo e do espaço, objetivando construir um 

espaço de boa convivência social, em um contínuo progresso da humanidade. 

O que se observou na pesquisa de campo foi que poucos dos idosos participantes 

ingressaram na fé messiânica sendo idosos, ao contrário do que as pesquisas revelam em 
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relação à ligação do idoso com a fé, no sentido de procurar Deus em um momento de 

fragilidade das relações familiares e sociais. Com a fé messiânica ocorre o fenômeno inverso: 

a pessoa envelhece na fé. Isso significa que a escolha trouxe certezas e aprovações, pois os 

idosos entrevistados expressaram que são felizes com “Meishu Sama” porque seu sentimento 

é de bem-estar e de plenitude. Por isso, vão atingindo a longevidade. O exercício da religião é 

uma questão de saúde mental, física e social da pessoa idosa que se alimenta desse convívio 

diariamente, sendo uma espécie de motivação para a sua existência. 

 

A inter-relação do idoso com a família e a prática da fé 

Para o gerontologista Moragas (2010, p. 155-6), existe a família de procriação, formada 

pela conjugalidade, com filiação. Desta advém diretamente os avós; mas também há a 

paternidade e maternidade socioafetiva, mais constante culturalmente entre crianças e pais 

unidos pela afinidade construída pelos laços afetivos, a exemplo da adoção. Por outro lado, 

existe a família de orientação, a família em que se nasce, em que os avós são a geração mais 

velha ou uma das mais velhas.  

A família, sob o olhar de Petrini (2003, p. 57) é considerada “um valor ideal que a 

maioria da população cultiva”. O autor também admite as mudanças pelas quais a família vem 

passando nas últimas décadas – a família afetiva, monoparental, homoafetiva, indivíduo 

sozinho –, demarcados pelo modo de como se vive o amor e a sexualidade. Cynthia Sarti 

(2004) considera a família como ordem moral, conservando a transmissão de pai para filho 

dos valores: pelo pai, como exemplo de comportamento social, e pela mãe, por meio do papel 

de cuidadora da família.   

Petrini (2003) atribui a mudança da família ao dinamismo das relações sociais. A 

inserção do gênero feminino no mercado de trabalho revolucionou o papel desempenhado 

pela mãe reprodutora em mulher profissional que detém o poder econômico ou divide com o 

marido esse poder. A pouca qualificação, o desemprego, a tecnologia foram fatores 

extrínsecos ao núcleo familiar que influenciaram diretamente na reconfiguração da família.  

Para Dias e Socorro (2010, p. 92), “o século XX foi um marco na mudança do papel das 

mulheres na sociedade.” Até então, o casamento era “o lugar da felicidade, da alegria e da 

ternura, cujo ponto culminante era a procriação”. Essa construção foi inserida na cultura da 

“menina”, em que ela esperava pela segurança econômica e de vida familiar personificadas na 

figura masculina; assim foi ensinado a ela pelas instituições sociais.   



24 » A inter-relação do idoso com a família e a fé 

Saberes em Ação · Ano 02 · N° 03 · Jan/Jun 2014 

Na construção feita por Dias e Socorro (2010, p. 92), a última fase da trajetória familiar 

é caracterizada pela velhice do casal, “marcada pela reestruturação de papéis, com a saída 

física de alguns membros do núcleo familiar e a inserção de novos membros (noras, genros e 

netos)”.  

Já asseverava Simone Beauvoir (1990) que, entre avós e netos, os sentimentos são mais 

calorosos e mais felizes porque eles estão livres de obrigações, responsabilidades e conflitos, 

ingredientes que permeiam a relação entre pais e filhos.  

Esta pesquisa demonstrou que 34% dos idosos moravam com os filhos; 28% habitavam 

com o cônjuge. Um dado interessante é que 16% moravam sozinhos, proporção maior do que 

o número de idosos que moravam com os netos (9%), com os parentes (6%), com o cuidador 

de idosos ou com outras pessoas (3% cada). As respostas foram cumulativas e não excluíram 

uma ou outra. O que se constatou foi que a família do idoso messiânico tem uma tendência a 

ser de contexto “tradicional”, formada pelo núcleo pais e filhos. Contudo o dado apontando 

para 16% de idosos sozinhos precisa ser observado com cautela, pois indica que os filhos 

constituíram suas respectivas famílias, mas também aponta para a ausência do companheiro 

ou de outra pessoa que pudesse estabelecer relações familiares diariamente.   

Outro dado observado em relação à família do idoso messiânico é que 78% dos idosos 

tinham outros messiânicos na família, mostrando a importância da prática religiosa no 

convívio familiar e conservando a tradição familiar de seguir uma religião. Em contrapartida, 

22% não tinham messiânicos entre os parentes. Isso significa que eles contribuíram para a 

hegemonia da fé, um comportamento secular ao mesmo tempo familiar do exercício da 

religião.  

O comportamento familiar em relação à religião é o mais democrático na pós-

modernidade, ou seja, cada ente familiar tem liberdade de escolher a crença ou a descrença, 

mas foi constatada uma tradição católica na religião messiânica, os idosos influenciando os 

seus filhos e/ou netos.   

A hegemonia na fé não é perene: 41% dos idosos entrevistados tinham um membro que 

professa a fé messiânica na família, ao tempo em que 34% tinham mais de cinco membros na 

família; 9% tinham dois membros; 9% tinham três membros e 6% tinham quatro membros. 

Depreende-se que havia uma tendência nas famílias dos idosos à predominância messiânica, 

pelos valores passados através das gerações.  
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O respeito à crença se revelou no apoio da família em relação à religião: 91% dos entes 

familiares apoiavam o exercício da fé, enquanto que 9% não apoiavam. Este índice estava 

diretamente relacionado a outras religiões praticadas pelos familiares. 

Uma proporção de 41% dos familiares não conduzia o idoso para a igreja. Isso não 

estava associado a não aceitação, mas à autonomia do idoso em relação à família, ou seja, os 

idosos praticavam a fé quando, como e onde queriam. Era o exercício pleno do livre arbítrio, 

sendo que 34% dos parentes sempre conduziam os idosos porque também praticavam a fé ou 

porque havia uma dependência física direta por alguma limitação ou incapacidade (ainda 

assim, a proporção de3% que não dedicam é plenamente aceitável na amostra realizada, 

demonstrando o exercício da fé); 25% dos parentes nunca conduziam os idosos à prática 

religiosa, o que estava diretamente relacionado a duas variáveis – primeiro, à distância da 

família, o que ocorre com 16% dos idosos que moram sozinhos; segundo, a não aceitação da 

prática messiânica, por terem outra preferência religiosa. 

 

Considerações Finais  

Constatou-se nesta pesquisa que os idosos messiânicos, em sua maioria, ingressaram na 

fé bem antes de completar a idade de sessenta anos. É uma questão pontual que contraria as 

pesquisas sociais, segundo as quais as pessoas procuram uma religião quando idosos. 

 A inter-relação do idoso messiânico com a família era marcada por uma grande 

autonomia dos idosos jovens (60-65 anos). Eles dedicavam mais tempo à igreja, a frequência 

era maior, bem como o tipo de dedicação. Alguns sinalizaram para mais de um tipo de 

dedicação. Em relação aos cultos, eram presentes e frequentes, independentemente da 

influência família. Essa autonomia era saudável para a sua existência e pertencimento ao 

núcleo religioso. Também foi revelada pelos entrevistados uma grande satisfação com a 

religião, ou seja, depreende-se que o exercício da fé contribuía para a manutenção da saúde 

mental e física. 

Já a inter-relação do idoso messiânico mais idoso (acima de 65 anos), que depende 

diretamente da família para o exercício da crença, era mais complexa, porque havia uma 

tendência a não viabilizar o suficiente o seu exercício pelas várias tarefas desenvolvidas por 

eles, e isso refletia na diminuição de sua frequência aos cultos, à rotineira dedicação, bem 

como ao convívio com outros messiânicos.  
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Mesmo com algumas dificuldades, o idoso messiânico não abandonava a religião 

porque era idoso. Ao contrário, a fé era reafirmada diariamente. A família era responsável 

direta pelo cuidado dos idosos e, sob o olhar dos idosos, a família apoiava o exercício da fé.  

Este foi um estudo pontual, que correspondeu à realidade de uma localidade na Bahia. 

Em outros Estados do Brasil, esse mesmo estudo pode se caracterizar de outras formas. Como 

percebido por outras religiões, a configuração pode ser bem diferenciada, o que merece o 

respeito dos pesquisadores no tratamento do tema, ainda pouco explorado. 
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Estudo exploratório sobre a terapia dos rins 

Exploring Kidneys Therapy  

 

Francisco Supino Marcondes3 

 

Resumo: A importância de se tratar os rins visando promoção de saúde e saúde preventiva é 

tópico constante quando se discute a filosofia de Mokichi Okada. Em vista disto 

realizou-se um experimento de se purificar exclusivamente os rins de uma pessoa com a 

intenção de observar quais fenômenos derivariam desta prática. Foi realizado um total 

de sete horas de aplicação esporádica em um período de três meses resultando em 

aumento da vitalidade, redução das nebulosidades e diminuição de dores crônicas; para 

fins de pesquisa, se cessou a ministração após este período e foi observado que, durante 

dois meses, a condição de melhora não apenas se manteve como evoluiu devido ao 

processo de purificação normal do organismo. Dentre as métricas coletadas se ressalta a 

correlação do número de aplicações com as condições de melhora sugerindo que a 

ocorrência não se deve a fenômenos aleatórios. Este estudo cumpre seu papel de 

explorar o tema proposto e sugerir estudos subsequentes, porém, não apresenta dados 

suficientes para subsidiar qualquer tipo de conclusão. 

Palavras-chave: terapia de purificação Okada, johrei, rins. 

 

Abstract: On discussing Mokichi Okada’s philosophy kidneys therapy to promote and assure 

health is a recurrent theme. This paper presents an experiment that had exclusively 

purified a person kidneys in order to realize which phenomena will occur. There were 

applied a total amount of seven hours of johrei spread on three months resulting on 

vitality increase, cloudiness reduction and pain reduction. The therapy was then 

interrupted for two months in order to watch  how the body will evolve; it was 

perceived that person’s health had continued to increase through the normal purification 

process. Among gathered metrics highlight the correlation between the amount of 

therapy applications and health improvement metrics showing that health improvement 

may be due to johrei and not to other events. This paper fulfill its role on exploring 

kidneys therapy and suggesting further research efforts, however, it does not present any 

hard  conclusion due to lack of representative sample. 

Key-words: Okada  Purifying  Therapy,  Johrei, Kidneys. 

 

1. Introdução 

Este estudo discute a validade de se aplicar a Terapia de Purificação Okada (TPO ou 

johrei – 浄霊) exclusivamente nos rins (derivado do método proposto por [Sonobe 2000]) 

como forma de promoção da saúde e saúde preventiva. Pelo paradigma da medicina divino- 

espiritual (shinrei igaku – 神霊医学) de Okada, a saúde de um indivíduo depende de sua 

vitalidade sendo este sinônimo da capacidade orgânica de eliminação de nebulosidades 
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espirituais [Okada 1942c]. O aumento da vitalidade pode, portanto, ser aferido em função do 

aumento nas ocorrências de eventos de purificação os quais devem promover a diminuição 

das nebulosidades e o aumento na qualidade  de vida. 

Este é, antes de tudo, um artigo exploratório onde a ênfase está em apresentar hipóteses 

e discutir possibilidades e não em apresentar conclusões. Cabe ressaltar que o paradigma da 

medicina divino-espiritual tem como intenção tratar o espírito e por isto todos os termos 

tratados neste estudo devem ser compreendidos dentro deste paradigma. Porém, visando 

facilitar o entendimento pode-se utilizar os termos em sua forma reduzida, e.g., onde está 

escrito “rins” leia-se “a área do espírito que corresponde à região onde estão localizados os 

rins”. 

 

2. Revisão Teórica 

Okada sugere que as nebulosidades espirituais podem ter origem hereditária, úrica ou 

pela ingestão de determinadas substâncias [Okada 1942a]. Grosso modo, nebulosidades 

espirituais são áreas opacas do espírito que se manifestam no corpo [MOA, 2013a, p. 35] 

como solidificações de consistência rígida, gelatinosa ou semelhante à um inchaço [MOA, 

2013b, p. 15]. A nebulosidade úrica, diferente das outras, é produzida continuamente devido 

ao atrofiamento dos rins. O rim se torna atrofiado pelo acúmulo de nebulosidades em seu 

redor, inicialmente causado por nebulosidades hereditárias, e passa a produzir nebulosidades 

em nível proporcional ao grau de seu atrofiamento formando assim um ciclo vicioso. Tal 

acúmulo, porém não é proporcional de forma que o rim direito acumula nebulosidades em 

maior quantidade do que o esquerdo [Okada 1942c]. 

Ainda segundo Okada [Okada 1942a] o atrofiamento dos rins diminui o poder natural 

do organismo na eliminação das nebulosidades afetando a vitalidade e causando 

envelhecimento precoce. Portanto, para Okada, aumentar a vitalidade é sinônimo de aumentar 

o poder natural de eliminação das nebulosidades do corpo (espiritual) [Okada 1942a]. O 

aumento na vitalidade intensifica o mecanismo de purificação normal, ele se manifesta 

inicialmente pela ocorrência da febre-branda (aumento em décimos de grau na temperatura do 

corpo) evoluindo para formas mais acentuadas de eliminação [Okada 1942a]. Dentre esses 

mecanismos de eliminação, a ocorrência de diarreia crônica pode ser diretamente associada à 

eliminação de nebulosidades úricas [Okada 1942b]. Também para Okada o processo de 

eliminação nas nebulosidades produz outras reações fisiológicas como o aumento da albumina 

na urina e psicológicas como a melhoria do humor e otimismo [Okada 1942c]. 
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3. Metodologia 

O plano de terapia foi conduzido considerando apenas a parte referente aos rins da 

pesquisa de [Sonobe 2000]; esta opção se deu devido a intenção do presente estudo em 

explorar exclusivamente o papel deste órgão na promoção da saúde e saúde preventiva. 

Devido à não proporcionalidade no acúmulo das nebulosidades nos rins, foram destinados 

vinte minutos de aplicação ao rim esquerdo e quarenta ao direito totalizando uma hora por 

aplicação. Foram realizadas um total de sete aplicações, as quais, por questões de 

disponibilidade do voluntário, foram distribuídas aleatoriamente no período de três meses. Na 

primeira parte do estudo, período no qual a TPO foi aplicada, os dados foram coletados tanto 

imediatamente após a aplicação como após vinte e quatro horas; na segunda parte, período no 

qual não houve aplicação da TPO, à cada dez dias durante dois meses. 

A alteração na vitalidade foi acompanhada pelo monitoramento da variação na 

tonalidade da urina cf. [H. Samaritano, 2005, p. 39]; da ocorrência de febre-branda constatada 

por investigação cf. [MOA, 2013b, p. 13-14]; e do acompanhamento das nebulosidades na 

região renal segundo a escala proposta por cf. [Sonobe 2000, p. 12-13] (ver apêndice I). O 

monitoramento da variação na tonalidade da urina foi adotada como alternativa ao 

monitoramento de albumina para o qual não havia instrumento apropriado. Do quesito 

qualidade de vida cf. [OMS, 2002] considerou-se apenas o item “dor” por este oportuna- 

mente emergir durante o estudo; este acompanhamento se justificou uma vez que 

aproximadamente 35% da população brasileira sofre de dor crônica com intensidade 

suficiente para afetar suas atividades cotidianas [Ruivaro e Filipin, 2012] e por já haverem 

estudos, como os de [Gasiorowska, et al.] e [Aubert & Ruggerini], relacionando o johrei às 

dores  crônicas com origem desconhecida. A evolução da dor crônica do voluntário foi 

acompanhada pelo monitoramento de reclamações classificadas segundo a [McCaffery & 

Beebe 1993]; não houve acompanhamento psicológico devido à falta de instrumento 

apropriado. 

Convém frisar que o praticante de johrei não é um profissional da saúde e, portanto, 

nesta pesquisa, dispensou-se qualquer avaliação, interpretação, inferência ou 

acompanhamento sob o ponto de vista da ciência médica, além disso, esta exploração seguiu 

os procedimentos descritos no manual de “Normas da Prática da Terapia de Purificação 

Okada” em [MOA, 2013b]. Portanto, em nenhum momento foi avaliada a condição médica do 

voluntário (cf. item 3.1.1 da norma) embora este tenha declarado não estar sob 

acompanhamento médico nem ter havido qualquer suspeita dele estar doente a olhos leigos 
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durante o período de estudo (cf. item 3.4.2 da norma). Todas as métricas aferidas durante este 

estudo o foram ou por meio de instrumentos de uso livre ou por instrumentos específicos 

segundo o paradigma da medicina divino-espiritual de Okada. Neste sentido todas as métricas 

coletadas visaram propiciar a realização exclusiva de avaliações, interpretações e inferências 

conformes ao paradigma de Okada. 

 

4. Relato de Caso 

4.1. Caracterização do Voluntário  

O voluntário é do sexo masculino, 34 anos, analista de marketing, pós-graduado e 

adepto da filosofia de Mokiti Okada há pelo menos 30 anos. Pratica exercícios físicos e 

aprecia arte regularmente; se alimenta primariamente com produtos convencionais (não 

orgânicos) e industrializados; declarou não ser usuário de álcool, drogas ou tabaco; não estar 

sob medicação; e não ter passado por cirurgias. Informou não ter problemas de sono; 

mediúnicos; de relacionamento ou com preocupação e ansiedade excessivos. O voluntário 

assinou o termo de consentimento esclarecido. 

 

4.2. Fase I – Aplicação 

Antes da aplicação foram identificadas solidificação de nível 4 em ambos os rins e 

ausência de febre-branda. Nesta ocasião foi informado que a tonalidade da urina era 2 e, como 

reclamações específicas, a presença de dores crônicas de origem desconhecida em grau 6 na 

região dos ombros e infra-escapular há pelo menos dez anos. Não houve qualquer alteração 

nos índices observados mesmo passadas vinte e quatro horas da primeira aplicação. A 

segunda aplicação foi semelhante à primeira mas passadas  vinte e quatro horas a sensação de 

dor na região infra-escapular passou para grau 0 e nos ombros para grau 1. 

Na terceira aplicação todos os índices se mantiveram com exceção da dor na região 

infra-escapular que aumentou para grau 1. Durante esta aplicação foi relatada a ocorrência de 

desconforto no rim oposto ao que o johrei era aplicado. Passadas vinte e quatro horas a dor na 

região dos ombros aumentou para 2 enquanto à da infra-escapular permaneceu em 1. Tais 

eventos se devem, possivelmente, aos mecanismos de repurificação e purificação 

proporcional. 

Na quarta aplicação a sensação de dor na região infra-escapular aumentou novamente 

atingindo grau 2. Passadas vinte e quatro horas houve alteração na tonalidade da urina para 3 

e ocorrência de diarreia concomitante à diminuição para 1 na dor na região dos ombros e para 
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0 na infra-escapular. Na quinta aplicação detectou-se ocorrência de febre branda e o aumento 

da dor para 2 na região dos ombros com posterior retorno ao grau 1 nas vinte e quatro horas 

subsequentes. 

Na sexta aplicação foi relatado desconforto no rim esquerdo, a urina passou a apresentar 

tonalidade 2, a dor na infra-escapular aumentou para grau 1 e nos ombros para grau 3. 

Durante a aplicação, o rim direito, também passou a apresentar desconforto; passadas vinte e 

quatro horas a urina voltou para tonalidade 3, a dor na infra-escapular para grau 0 e nos 

ombros para grau 1. Na sétima aplicação não havia mais presença de febre-branda e a 

solidificação na região dos rins passou do nível 4 para  o 3. Tanto durante a aplicação como 

passadas vinte e quatro horas os índices se mantiveram. 

Um resumo gráfico dos eventos ocorridos na fase I é apresentado na figura 1; a 

tabulação com todos os dados é apresentada no apêndice II. 

 

Figura 1 – Resumo gráfico dos eventos  na Fase I. 

 

4.3. Fase II - Acompanhamento 

No primeiro evento de acompanhamento todos os índices permaneceram estáveis. No 

segundo relatou-se que a dor na região infra-escapular passou para grau 1. No terceiro 

acompanhamento foi relatado a ocorrência de diarreia crônica e aumento no volume de suor. 

No quarto relatou-se a redução da dor na região infra-escapular para grau 0, mantendo-se 

assim no quinto acompanhamento. 

Um resumo gráfico dos eventos ocorridos na fase II é apresentado na figura 2; a 

tabulação com todos os dados é apresentada no apêndice II. 
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Figura 2 – Resumo gráfico dos eventos na Fase II. 

 

5. Resultados e Discussão 

5.1. Fase I – Aplicação 

Observou-se correlação, calculada pelo coeficiente de correlação de Pearson, entre o 

número de aplicações e a diminuição na dor dos ombros (−0, 714 ρ = 0, 071) e infra- 

escapular (−0, 851 ρ = 0, 015); o aumento na ocorrência de febre-branda (0, 866 ρ = 0, 012); 

e a mudança na tonalidade da urina (0, 866 ρ = 0, 012). Observou-se também correlação entre 

a ocorrência da febre-branda e a mudança na tonalidade da urina (1, 000 ρ = ∗) e diminuição 

da dor infra-escapular (−0, 695 ρ = 0, 083); e da tonalidade da urina com a diminuição da dor 

infra-escapular (−0, 695 ρ = 0, 083). Observou-se ainda correlação entre a dor nos ombros e 

infra-escapular (0, 968 ρ = 0, 02). 

Tais correlações, aliadas com a teoria proposta por Okada, sugerem uma relação causal 

destes eventos de purificação. Inicialmente, dada a correlação do número de aplicações e a 

maioria das variáveis, sugere-se que as aplicações foram significativas no processo de 

purificação e não oriundas de eventos aleatórios. 

A diminuição na dor nos ombros e infra-escapular se deve, possivelmente, à diminuição 

do acúmulo de nebulosidades nestas regiões; tal evento faz com que a purificação crônica de 

tais locais se torne desnecessária por não haver acúmulo suficiente para desencadeá-la [MOA, 

2013a, p. 38]. Em termos de resultado observou-se que estas regiões apresentaram dor crônica 

em nível 6 (interferência significativa  nas atividade cotidianas) durante dez anos e passaram a 

apresentar, em média, na infra-escapular nível 0, 45455 ± 0, 68755 e nos ombros nível 1, 

4545 ± 0, 6876 (pouca ou nenhuma  interferência nas atividade cotidianas). 
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Observou-se que após evento de eliminação, foi possível ao corpo desencadear a febre- 

branda paralelamente à mudança na tonalidade da urina; sendo todos estes sinais do aumento 

de vitalidade. Com o aumento da vitalidade foi possível ao corpo dissolver nebulosidades em 

quantidade suficiente para alterar o grau de solidificação na região dos rins para 3. 

Embora não tenha sido possível estabelecer uma correlação estatística destes eventos 

com o de eliminação, a análise gráfica (ver figura 1) evidencia a existência de uma relação 

teórica entre eles. Segundo a teoria de Okada, quando as nebulosidades permaneceram 

solidificadas por um longo período são necessárias algumas aplicações antes que se observam 

resultados; apenas quando há a transição do estado da nebulosidade para a segunda etapa da 

purificação é que a melhora na saúde se manifesta [MOA, 2013a, p. 38]. Portanto a evolução 

apresentada na figura 1 corrobora com a teoria de Okada uma vez que o evento de eliminação 

representa um ponto de inflexão no processo da purificação observada. 

 

5.2. Fase II – Acompanhamento  

Embora não tenha sido possível calcular a correlação entre as variáveis, os dados 

coletados sugerem, num primeiro momento, a manutenção da vitalidade do corpo mesmo 

após cessadas as aplicações uma vez que este mostrou capacidade em eliminar a dor que 

surgiu na região infra-escapular. O aumento da frequência dos eventos eliminação indica que 

o corpo naturalmente está buscando aumentar sua vitalidade; isto sugere o início de um 

possível ciclo-virtuoso de eliminação de nebulosidades e aumento de vitalidade. Caso tal ciclo 

se perpetue pode se consolidar como um mecanismo de saúde preventiva. 

 

5.3. Eficácia e Eficiência da Terapia dos Rins 

Embora o plano de terapia como proposto tenha se mostrado eficaz, aplicá-la desta 

forma pode ser ineficiente em alguns casos. Ela é eficaz no sentido de que a origem doenças, 

de um modo geral, podem ser reduzidas ao atrofiamento dos rins [Okada 1942a]; dissolvendo 

este atrofiamento remove-se a causa das doenças no espírito por meio do aumento da 

vitalidade e purificação proporcional. Esta forma de purificação é desejável por desencadear a 

purificação de forma natural e controlada; sendo algo diferente do que ocorre quando 

intencionalmente uma purificação é desencadeada ao dissolver uma nebulosidade em 

específico. O plano de terapia como conduzido parece também eficaz no tratamento de 

doenças crônicas, ao menos de dores crônicas com origem desconhecida. 
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A ineficiência do plano de terapia como proposto se dá pela vasta quantidade de 

nebulosidades presentes no organismo fazendo com que ela se torne uma solução em longo 

prazo. 

Em se tratando de promoção da saúde, soluções de longo de prazo são indesejáveis, pois 

o sofrimento se prolonga desnecessariamente até que a região alvo seja purificada. Como 

exemplo desta situação convém considerar que, neste estudo, a dor nos ombros, embora 

reduzida, persistiu durante todo o período observado. Acredita-se que com o tempo ela seria 

eliminada, no entanto, supõe-se que ao aplicar a TPO diretamente nos ombros por uma ou 

duas vezes a dor passaria. 

Em se tratando de saúde preventiva, soluções de longo de prazo também são 

indesejáveis uma vez que não é possível prever quanto tempo seria necessário até que 

determinadas regiões fossem purificadas a ponto de evitar a ocorrência de doenças. Como 

exemplo desta situação considere a possibilidade das nebulosidades presentes no ombro 

provocarem infarto; caso não haja tempo hábil para que o organismo naturalmente purifique 

esta região, o plano de terapia como proposto, poderia não evitar esta ocorrência em tempo. 

Embora o plano de terapia como proposto possa desencadear purificações controladas 

quando a purificação ainda não se manifestou, ela não é recomendável caso a purificação já 

tenha se iniciado. Tal cuidado se deve ao fato de que ao aplicar o johrei exclusivamente nos 

rins o ponto vital da purificação seria ignorado além de adicionar a purificação decorrente do 

tratamento nos rins, isto poderia resultar desnecessariamente na intensificação dos sintomas 

de eliminação. 

Com base no exposto percebe-se que o aumento da eficiência no plano da terapia como 

proposto neste estudo consiste na diminuição do tempo necessário para a purificação em áreas 

de interesse mantendo sua propriedade de desencadear purificações de forma controlada. A 

ineficiência de se aplicar o johrei exclusivamente nos rins é também apresentada por Okada 

ao sugerir outros pontos para aplicação, de forma resumida ele sugere que: 

 

従って、施術の場合、頭脳、首、肩を治療し次に患者を俯臥させ、左右の腎臓部を

掌と手指を以て、毒素の多少の探査するのである。4
[Okada 1942c] 

 

                                                 
4
 Tradução nossa: “O tratamento deve ser aplicado primeiro na cabeça, pescoço e ombros para, em seguida, com o 

paciente em decúbito ventral, investigar, com a palma da mão e ponta dos dedos, a quantidade de toxinas na região dos 
rins.” 
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Embora ineficiente em alguns casos, a aplicação da TPO na região dos rins é algo 

essencial. Não seria eficaz, por exemplo, um plano de terapia com intenção de promoção da 

saúde e saúde preventiva que ignorasse os rins. Grosso modo, o organismo é capaz de 

eliminar nebulosidades cuja densidade seja proporcional à sua vitalidade [Okada, 1935]; a 

purificação dos rins aumenta a vitalidade do corpo [Okada 1942c]; e o johrei tem a 

capacidade de diminuir a densidade das nebulosidades [Okada, 1935]. Portanto quanto maior 

a densidade das nebulosidades e menor a vitalidade do organismo, maior será o tempo e o 

número de aplicações necessários para purificar um determinado conjunto de nebulosidades. 

Por outro lado, aumentando a vitalidade do organismo, este passa a ter a capacidade para 

eliminar nebulosidades cada vez mais densas propiciando um menor esforço de johrei na 

purificação das nebulosidades-alvo. 

Por fim, cabe ressaltar a proposta exploratória deste estudo, dado que a amostra foi de 

uma pessoa, os dados apresentados não são representativos podendo ser considerados apenas 

como indícios. O mesmo se aplica às inferências realizadas sobre estes dados, elas não devem 

ser tomadas como conclusões mas como meras possibilidades. 

 

6. Considerações Finais 

Este estudo realizou uma exploração inicial sobre a validade da TPO aplicada 

exclusivamente na região dos rins como método de promoção de saúde e saúde preventiva. 

Considerando os dados coletados percebeu-se melhora na vitalidade e diminuição na dor 

crônica à medida que as nebulosidades eram eliminadas. O aumento na frequência dos 

eventos de purificação sugere promoção da saúde bem como aumento na capacidade orgânica 

de prevenção uma vez que o corpo mostrou maior capacidade na auto-eliminação das 

nebulosidades. 

Entretanto, por ser este um estudo preliminar, não foi possível atingir um resultado 

suficientemente robusto para embasar certeza em qualquer nível embora sugira que esta linha 

de pesquisa deva ser perseguida. Este estudo pode ser desdobrado por um lado em sua 

reprodução visando maior amostragem e por outro na pesquisa por outros pontos específicos 

que possam aumentar a vitalidade, promoção da saúde e saúde preventiva sob a ótica da 

medicina divino-espiritual de Okada. Convêm incluir também outros instrumentos de 

avaliação como o WHOQOL para uma avalição mais ampla da qualidade de vida, 

instrumentos de avaliação psicológica além de testes físicos e laboratoriais. O 
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acompanhamento por uma diversidade maior de instrumentos visa propiciar melhor 

entendimento sobre como a purificação do espírito se reflete no corpo. 
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Apêndice I: Escala por níveis de solidificação da região lombar 
 

 
 

Figura 3 – Representação esquemática da escala por níveis de solidificação da região lombar 

de [Sonobe 2000, p. 13]:  

Nível I – não há solidificações na região dos rins;  

Nível II – existem solidificações na parte inferior dos rins;  

Nível III – ao pressionar pela lateral são encontradas solidificações com alta densidade; 

Nível IV – às solidificações do nível 3 são acrescidas solidificações na parte  posterior de 

região lombar tornando-a volumosa;  

Nível V – ao pressionar pela lateral não é possível afundar o dedo mais do que alguns 

milímetros. 

 

 

Apêndice II: Tabulação dos Dados Utilizados 
 

Aplicação ou 

Acomp. 

Dor nos 

Ombros 

Dor nas 

Costas 

Eliminação Febre- 

Brand

a 

Cor da 

Urina 

Solidificaçã

o 

1 6 

6 

6 

6 

* 

* 

0 

* 

2 

2 

4 

* 

2 6 

1 

6 
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* 

* 

0 

* 

2 

2 

4 

* 

3 1 

2 

1 

1 

* 

* 

0 

* 

2 

2 

4 

* 

4 2 

1 

2 

0 

*

 

S 
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* 

2 

3 

4 

* 

5 2 

1 

0 

0 

* 

* 

1 

* 

3 

3 

4 

* 

6 3 

1 

1 
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* 

* 
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* 

3 

3 

4 

* 

7 1 

1 

0 

0 

* 

* 

1 

* 

3 

3 

3 

* 
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Doença e crença religiosa: as diversas formas de significar perdas 

na esclerose múltipla 

Illness and religious beliefs: the various forms of mean loss in multiple sclerosis 

 

Gina Corsi
5
 

 

Resumo: A Esclerose Multipla (EM) é uma doença complexa; progressiva, autoimune, sem 

causa definida e sem cura. A vida com EM implica em sucessivas perdas  imprevisíveis, 

pois seu prognóstico é incerto e variado. A crença religiosa tem um importante papel 

nessa doença por trazer um significado e conforto ao sofrimento que ela acarreta. Este 

artigo tem como objetivo demonstrar que as crenças religiosas estão inseridas no 

contexto de saúde e doença de forma variada e rica e devem ser levadas em 

consideração pelos profissionais da saúde. A discussão teórica é feita a partir de textos 

da medicina, para apresentar a esclerose múltipla;  da antropologia, que traz a visão 

social de doença por meio dos modelos etiológicos apresentados por Laplatine em seu 

livro Antropologia da doença, e de trechos de entrevistas com pessoas com diagnóstico 

de esclerose múltipla. 

Palavras chave: esclerose multipla, religião, crença religiosa, doença, antropologia 

 

Abstract: The Multiple Sclerosis (MS) is a complex disease, progressive, autoimmune, 

without apparent cause and no cure. Life with MS implies imprevisies successive losses 

because their prognosis is uncertain and varied. Religious belief plays an important role 

in this disease to bring meaning and comfort to the suffering it entails. This article aims 

to demonstrate that religious beliefs are embedded in the context of health and disease of 

rich and varied form and should be taken into account by health professionals. The 

theoretical discussion is taken from  medicine, to present multiple sclerosis, 

anthropology because of social vision of etiological models of disease presented by 

Laplatine in his book Anthropology of illness “and part of   interviews of people with 

diagnosis of multiple sclerosis. 

Keywords: multiple sclerosis; seligion and disease; religious beliefs, anthropology. 

 

Introdução 

Este artigo foi escrito a partir  da dissertação de mestrado da autora “ Esclerose Multipla 

e Imagens de Deus: a influencia da crença religiosa na qualidade de vida de portadores da 

doença”, realizada no Departamento de Ciências da Religião da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP).  Foram entrevistadas 44 pessoas diagnosticadas com 

esclerose múltipla. Entrevistas abertas  foram  realizadas em locais variados; casa do 

entrevistado, locais públicos – praças, shoppings, lanchonetes. Os entrevistados preencheram 

termo de consentimento livre e esclarecido avaliado pelo Comitê de Ética da PUC-SP. Tem 

                                                 
5
Mestre em Ciência da Religião PUC/SP e Terapeuta ocupacional formada pela Faculdade de Medicina da Universidade São 
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como objetivo ilustrar como as crenças religiosas estão inseridas no contexto de saúde e 

doença de forma variada e rica, e ressaltar que devem ser  levadas em consideração pelos 

profissionais de saúde. 

 O artigo descrreve  a esclerose múltipla (EM) em suas características, sintomas e 

tratamento para que o leitor possa ter uma ideia do sofrimento e das perdas causadas por essa 

patologia.   Os modelos etiológicos de doença — apresentados por Laplatine em seu livro 

Antropologia da doença e as visões de algumas religiões  — são utilizados para auxiliar na 

compreensão das diversas formas sociais de significar o estado de doença. Trechos de 

entrevistas com pessoas com diagnóstico de EM ilustram a teoria e a exemplificam.   

 

1- Esclerose Múltipla: uma doença complexa 

A esclerose múltipla (EM) é uma doença neurológica crônica, que acomete o Sistema 

Nervoso Central (SNC) (MENDES; TILBERY, 2004). 

Na EM, a mielina é afetada, ocorrendo inicialmente um processo inflamatório que 

prejudica a neurotransmissão, causando os sintomas. A bainha de mielina pode ser afetada de 

forma definitiva, levando ao acúmulo do tecido cicatricial enrijecido (esclerose). Em 

consequência do processo inflamatório, os axônios sofrem danos irreversíveis, causando uma 

deficiência neurológica persistente e, como consequência, a invalidez (FRANKEL, 2004). 

A causa da EM é desconhecida. Porém, acredita-se que seja resultante de uma resposta 

anormal do sistema imunológico, o qual ataca a mielina como um agente agressor, sendo por 

isso considerada uma doença autoimune. Estudos epidemiológicos a qualificam como uma 

doença desencadeada provavelmente por fatores ambientais, afetando indivíduos 

geneticamente predispostos. O prognóstico é variável e o curso da doença é imprevisível 

(FRANKEL, 2004).  

A EM acomete adultos jovens, entre os 20 e 50 anos, embora possa ocorrer em crianças 

e em pessoas de faixas etárias mais elevadas, sendo mais frequente em mulheres. Porém, a 

doença é mais severa nos homens. Os sintomas mais comuns da EM se apresentam na 

seguinte ordem: fadiga, alteração da marcha, depressão, alterações das funções urinária, 

intestinal e sexual, alterações da sensibilidade e dor, alterações visuais e déficits cognitivos. 

Os sintomas e sinais variam muito entre as pessoas com EM e mudam conforme a 

progressão da doença. As manifestações clínicas variam de acordo com a localização 

anatômica, com o volume das lesões e da sequência de tempo em que elas surgem. Podem 

aparecer em poucas horas, em forma de surto, ou lentamente, progressivamente, em dias ou 
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semanas. O surto é a apresentação de um novo sintoma ou de novos sinais – ou o 

reaparecimento destes – em um período contínuo maior de 24 horas, na ausência de febre. A 

progressão é relativa ao sintoma ou ao sinal, cuja intensidade aumenta pouco a pouco, durante 

um período maior do que 30 dias.  Quando aparecem em forma de surto, os sintomas são 

geralmente mais intensos, mas com possibilidade de recuperação, podendo ou não deixar 

sequelas (FRANKEL, 2004).  

Tanto o humor quanto a afetividade podem estar alterados na EM.  Os distúrbios de 

afetividade podem se manifestar na forma de euforia ou na patologia de rir e chorar, em que a 

pessoa tem acesso de riso seguido de acesso de choro. O distúrbio de humor mais frequente é 

a depressão. Segundo Holland et al. (2006), esse é um dos sintomas mais comuns, atingindo 

quase 70% dos casos. Se não for tratada, a depressão pode ser responsável por suicídios, com 

incidência 7.5 vezes maior entre os pacientes com EM, quando comparada ao índice de 

suicídio da população geral.  

Como não há cura para a EM, o tratamento médico busca reduzir o número de surtos e a 

progressão da doença, suavizar os sintomas e melhorar as funções corporais. Quando ocorre 

um surto, a maioria dos neurologistas interna seus pacientes em hospitais e prescreve altas 

doses de corticóide intravenoso por três a cinco dias. Os efeitos colaterais da aplicação dessa 

medicação não são incomuns, e os mais frequentes são alteração do humor, inchaço, 

desconforto epigástrico, micção frequente, visão embaçada, inchaço e aumento de peso 

(FRANKEL, 2004). 

Pode-se dizer que, na década de 1990, a terapêutica da EM sofreu avanço importante 

com o início da utilização dos imunomoduladores, aplicados com o objetivo de diminuir o 

número e a intensidade de surtos, minimizando, assim, as sequelas e a progressão natural da 

doença (CALLEGARO, 2004). 

Os imunomoduladores causam geralmente efeitos adversos leves e transitórios. Os mais 

comuns são: reação no local de injeção, sintomas gripais, dor de cabeça, fadiga, dor muscular, 

febre e elevação das enzimas hepáticas (apenas para os interferons). Caso exista o desejo de 

gravidez, a suspensão do medicamento é indicada devido à possível teratogenicidade.  

Nem todos os pacientes de EM utilizam imunomoduladores, pois há casos em que os 

mesmos não são indicados por não terem um bom prognóstico.  

Estudo realizado em 2000 pelo Comitê Americano de Pesquisa revelou que um terço 

das pessoas abandonam o tratamento após 9 meses, pois percebem que os sintomas 

permanecem ou pioram. Trata-se de uma terapêutica que não garante a não ocorrência de 
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novos surtos, mas que reduz sua frequência, a severidade e a progressão das incapacidades 

(CALLEGARO, 2004).  

A vida com EM implica perdas imprevisíveis, as quais  podem causar incapacidades e 

deficiências. A autoimagem é atingida com mudanças de crenças, valores, capacidades 

pessoais, papéis sociais e imagem corporal, contribuindo para a perda da autoestima. A 

doença crônica separa o passado do presente e afeta profundamente o futuro. O que a pessoa 

foi no passado não se conecta com o que ela é no presente e nem com que ela espera ser no 

futuro. É preciso formar um novo EU (CORBIN; STRAUSS, 2000 apud BENBOW, 2005). 

Muitos demoram a ter o diagnóstico da EM e passam por especialistas diversos. 

Durante esse período, podem nutrir fantasias relacionadas a algo debilitante ou até mesmo à 

possibilidade da morte, e podem não ser levados a sério por amigos ou familiares, e, até 

mesmo, pelos médicos. Sendo assim, ter o diagnóstico pode muitas vezes representar um 

alívio. 

Muitas manifestações de EM, como fadiga, visão dupla, disfunção vesical e parestesias 

são invisíveis para os outros, apesar de incapacitantes,  o que faz com que alguns não revelem 

seu diagnóstico com medo de perder o emprego e continuam trabalhando, às vezes em 

condições não ideais em relação à doença. Outros abdicam de seus direitos, como, por 

exemplo, o direito ao assento preferencial nos transportes públicos, pois não querem mostrar a 

deficiência, apesar de ela existir. Devido ao receio de perder os amigos ou sofrer preconceito, 

a EM se torna um segredo angustiante e perturbador que deve ser guardado pelo acometido.  

A EM traz deficiências, mas a adaptação a elas se dá de uma forma diferente de outras 

deficiências com etiologias distintas. No caso de um evento traumático, a adaptação se 

processa conforme um modelo de luto em que o estresse do individuo se volta para elaboração 

das perdas que teve. Na EM, o estresse é mais voltado para o futuro. Nas fases iniciais, os 

pacientes lidam com as incertezas e com possibilidades de perdas, não com perdas reais 

(ANTONAK; LIVNEH, 1995). 

  

2. Representações Sociais de Doença 

Em nossa cultura, coexistem diversos quadros de representação de doença. Para muitos 

doentes, o saber médico corresponde a uma dimensão do adoecimento e deixa espaço para um 

"imaginário de crenças" (KEMP, 2001, p.120). O sofrimento atua em várias dimensões; sua 

materialidade é apenas uma parte. Ele necessita ter um significado que pode ser dado pela 

crença religiosa.  "O ser humano necessita de uma resposta para um estado que o aflige e traz 
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dor. Sempre que sofremos, não perguntamos como,  mas sim ‘por que eu?'" (KEMP, 2001, p. 

122). 

Essa ideia está bem ilustrada no depoimento abaixo: 

 

 H, 62 anos, sexo feminino, 20 anos com EM  

Sabe, eu penso assim: eu tenho EM e não é por acaso. Por que eu tenho e 

você não?  Se eu tenho, tenho que viver da melhor maneira possível. Não 

adianta querer fugir, nós temos que encarar e aceitar. Eu sei que eu posso 

piorar, mas eu peço a Deus para ele me deixar do jeito que eu estou. Se Ele 

me ajudar, graças a Deus! A gente não passa nada por acaso. Ninguém teve 

na minha família, quem teve? Eu, de repente [e], depois de 16 anos, há 4 

anos atrás, a minha sobrinha tem também. Por quê? Por que eu? Por que ela? 

Algum motivo existe! Qual? A gente não sabe por quê. Tem que haver uma 

causa e uma nova encarnação para você ir crescendo, crescendo, eternidade 

de espírito, evoluindo, ajudando aqueles que estão encarnando. 

 

Laplantine (1991) define os modelos etiológicos da doença em: modelo ontológico e 

relacional, modelo exógeno e endógeno, modelo aditivo e subtrativo e, por fim, modelo 

maléfico e benéfico. Os modelos exógeno - endógeno e maléfico - benéfico serão 

apresentados abaixo e exemplificados com trechos de entrevistas feitas com pessoas com 

diagnóstico de EM. 

 

2.1-Modelo Exógeno - Endógeno 

 Segundo o discurso da medicina, que é o oficial, um organismo adoece devido ao ataque 

exógeno de agentes patológicos ou à disfunção endógena de alguns órgãos. O pensamento 

médico ocidental contemporâneo apresenta, segundo o modelo exógeno, duas direções de 

interpretação de causalidade das doenças: uma natural e outra social. O advento da 

microbiologia permitiu que surgisse uma interpretação da doença focada no impacto de 

agentes invisíveis externos ao organismo sadio. A interpretação de cunho social, por sua vez, 

atribui a origem de um número muito grande de doenças tanto ao meio social quanto aos 

hábitos humanos (ou modo de vida). Assim, a doença pode estar vinculada tanto à educação, 

às más condições de moradia, ao desemprego e à duração da jornada de trabalho quanto aos 

hábitos alimentares, à fadiga, à poluição, ao ruído etc.. 

 Como exemplo desse modelo, são apresentados dois trechos de entrevistas: 

 

M, 57 anos, sexo feminino, 28 anos com EM: 

Então, eu era uma pessoa que vivia. Frequentava escola de samba há mais de 

10 anos e não dava atenção para a saúde. Pouco dormia, eu ia à missa 
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quando minha mãe pedia, mas eu chegava de madrugada, estava sempre 

cansada. Fazia muita coisa errada. Eu não dava a mínima atenção para o meu 

corpo. Eu acho que ele não é meu. É emprestado. Eu não acho que Deus quis 

puxar o meu tapete. Não, Deus não faz isso com ninguém, mas uma coisa do 

tipo: "Ó, minha filha, eu estou aqui. Para um pouquinho, reza". Então, eu 

acho que, no momento exato, eu acordei. Eu não era uma pessoa regrada. 

Você tem que zelar. Não é que nem você chegar para os seus pais e falar:  

"Eu não pedi para nascer", não é bem assim. Sabe, pai e mãe, se não é por 

Deus, o ser humano... Deus emprestou o corpo para a gente cuidar dele.  

 Eu comecei a dar valor para o meu corpo. Se eu estou com isso que 

ninguém descobre o que é. Eu quase morri, eu fumava. Eu acho que eu podia 

ter... Eu acho que eu deixei a desejar na minha saúde. Eu não soube cuidar 

do meu corpo. Passei várias noites sem dormir, trabalhava muito. A gente 

tem uma participação nisso aí, uma determinada culpa. Ela me deu uma 

acordada para a vida. No meu caso, eu acho que ela veio porque eu 

trabalhava de sol a sol e não dava valor às coisas. Eu raramente comia bem, 

e nós somos o que comemos.  

 

P, 55 anos, sexo masculino, 6 anos com EM: 

Eu estou assim porque eu vivi muito. Namorei muito, fiz tudo muito. Quem 

mandou beber demais? Não pode beber. O sistema nervoso não tem 

explicação, acontece porque tem que acontecer. De alguma forma, nosso 

sistema nervoso vai sofrendo. Eu acho que tem uma causa física, mas nada 

psicológico ou espiritual. Se você compra um carro e usa o carro, ele 

começa a dar problema. Nossa máquina também, você começa a usar até 

dar problema.  

 

 No modelo exógeno, o corpo é permeável tanto a micróbios como a forças espirituais. A 

doença pode ter sua origem em um agente externo espiritual explicado pelas religiões. Seria 

necessário, então, prevenir-se tanto contra micróbios como contra outras forças que vêm de 

fora, invadem o corpo, destroem a ordem e causam doenças.  

 No modelo endógeno, a doença é deslocada para o indivíduo. Ela é considerada parte do 

próprio interior do sujeito e não algo proveniente do meio externo. A fragilidade, o caráter, o 

temperamento, a hereditariedade genética, dentre outros condicionantes estão compreendidos 

nesse tipo de representação.  

 Observa-se, nesse modelo, a presença de duas variantes significativas: uma genética e 

outra psicológica. Pela variante genética, atribui-se a etiologia aos antepassados do doente. É 

interessante observar que, no judaísmo, existe a ideia da preservação da raça. O judeu deve se 

casar com uma judia e o judaísmo é transmitido da mãe aos filhos. A religião seria, então, 

transmitida hereditariamente por meio do sangue.  

 Esse modelo é encontrado nos discursos de algumas pessoas entrevistadas.  

Pergunta: Qual o papel de Deus na esclerose múltipla?  
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R, 45 anos, sexo feminino, 17 anos com EM:  

Não relaciono. Se eu imaginar isso, eu iria imaginar que Deus é a pior coisa 

do mundo. O que Ele pensa que Ele é para achar que eu devo ter EM? Eu 

acho que a gente vem pra cá como se fosse uma escola, e a gente tem que 

fazer a melhor coisa. Não tem nada a ver com Deus. Eu nasci assim por 

causa do meu pai e da minha mãe. Aí, teve uma falhinha aqui que 

possibilitou a EM.   

 

P, 26 anos, sexo masculino, 5 anos com EM:  

Nunca cheguei a relacionar. Eu acho que, se existe Deus, eu acho muito 

complicado porque, se você aceita que Deus é uma entidade onipresente, 

onipotente, então, você tem que aceitar que Ele colocou a EM nas pessoas.  

Eu realmente acredito que sejam fatores genéticos desencadeados por fatores 

mais ambientais a vários fatores que levam à ativação da doença, mas eu 

acho que realmente o fato de existir uma variedade muito grande de tipos de 

doenças já elimina a existência de Deus, pois ele poderia fazer uma doença 

só, e pronto, e acho que não tem motivo de acreditar e culpar Deus. 

 

J, 40 anos, sexo masculino, 6 anos com EM:  

Não vejo Deus na EM. Eu acredito que veio no genoma, na genética. Mas 

pode ser que nunca desenvolva; mas pode ser que temos um plano de vida 

quando nascemos. 

 

A variante psicológica, por sua vez, orienta-se a partir da liberdade e da culpabilidade: 

haveria o desejo da doença, mesmo que inconsciente. As abordagens psicológicas, 

psicanalíticas e psicossomáticas da doença ressaltam a importância do indivíduo não como 

participante da doença, mas como responsável pela gênese de seu estado. O tratamento da 

doença partiria da psique do paciente, pois é considerado que a psique originou a doença por 

alguma razão que deve ser descoberta.  

 

M, 55 anos, sexo feminino, 6 anos com EM:  

Eu penso que a EM tem a ver com algumas falhas minhas em outras vidas ou 

até nesta mesma. Eu não sabia enfrentar as coisas, eu era muito tímida. 

 

Pergunta para M: Você mesma causou a doença? 

 

M, 55 anos, sexo feminino, 6 anos com EM:  

Eu contribuí, mas provavelmente eu tivesse que passar por isso.  

 

O modelo endógeno tem suas raízes fincadas na Grécia Antiga: na medicina humoral de 

Hipócrates, o qual acreditava que a doença não podia ser compreendida independentemente 
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do meio geográfico e climático, mas era derivada principalmente de um desequilíbrio interno; 

em Platão, cujo conceito de equilíbrio está vinculado à união harmoniosa de corpo e alma, e 

em Aristóteles, que considera a patologia como parte da natureza do indivíduo que a produz 

(LAPLANTINE, 1991, p. 81). 

A arte de curar, neste modelo, busca restabelecer a harmonia do todo.  Possui uma visão 

holística do ser humano, segundo a qual se considera que características físicas, emocionais e 

espirituais não podem ser desconectadas.  Na esfera religiosa, a totalidade é representada pela 

"paz de Deus", que concebe o homem reconciliado, o qual encontrou sua harmonia, o amor e 

a tranquilidade interior, elementos considerados fonte de saúde (HIGUET, 1999). 

 

2.2   Modelos Maléfico e Benéfico 

 É notório que as compreensões etiológicas sempre se apresentam em dois pólos 

extremos, totalmente opostos. Seguindo essa lógica, embora a cultura ocidental compreenda a 

doença como situação prioritariamente negativa, existem compreensões comandadas pela 

noção de experiência positiva que se contrapõe ao modelo negativo. 

 O modelo maléfico é a visão de um mal absoluto causando a doença. Nessa ótica, o 

patológico é sempre negativo. A doença é nociva, indesejável e deve ser evitada por uma rede 

muito densa de tabus e profilaxia. "A doença não é apenas um desvio biológico, mas é 

também um desvio social, e o doente é vivido pelos outros e vê ele mesmo como um ser 

socialmente desvalorizado" (LAPLATINE, 1991, p. 103). 

 Na visão da religião, esse modelo pode ser representado quando a doença é explicada 

como castigo, provação, possessão de demônios, entidades, espíritos malignos, como causada 

por Satanás ou resultante do pecado original. 

 

S, 28 anos, sexo masculino, 9 anos com EM: 

Eu fico pensando no antes da EM. Será que eu me afastei de Deus? Eu não 

estava indo na missa. Mas não sei se tem relação direta isto. 

 

Si, 45 anos, sexo feminino, 10 anos com EM: 

Para mim e para todos, eu vejo que são fases que nós temos que passar na 

vida. Foi meio que para acordar. Porque, aquele dia, uma pessoa precisou de 

você e você não ajudou. Coisa que ele [Deus] me deu para eu aprender. 

 

A noção positiva da doença surge quando os sintomas vivenciados pelo indivíduo não 

são mais considerados como aberrações a conter, mas como uma mensagem a ser ouvida e 
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desvendada. A doença, sob a ótica do modelo benéfico, pode ser entendida como gratificação, 

proeza, cura e salvação. 

A doença-gratificação permite ao mesmo tempo escapar das opressões da vida em 

sociedade e atrair as atenções para si, haja vista que a situação do doente provoca 

dependências sociais e afetivas cobiçadas. Em resumo, estar doente não apresenta apenas 

inconvenientes, em razão da solicitude das pessoas que cercam o indivíduo enfermo, e da qual 

o mesmo se beneficia. 

Exemplo de doença-gratificação retirado das entrevistas: 

Pergunta: Qual o papel de Deus na EM?  

 

R, 44 anos, sexo masculino, 5 anos com EM: 

Agora, eu consigo relacionar um pouco. A uns anos atrás, eu achava que 

eram opostos. Agora, eu acredito que  traz alguma coisa para a gente. Eu 

estou fazendo equoterapia. Se eu estivesse trabalhando, eu não estaria 

aproveitando. E eu sempre gostei de cavalos, e agora estou tendo esta 

oportunidade.  
 

A doença-proeza parte muitas vezes de uma experiência patológica, mas em relação à 

qual o indivíduo dá provas de uma vontade excepcional, ampliando ao máximo suas 

potencialidades e desenvolvendo-as de forma contrária à invalidez aparente: 

 

R, 38 anos, sexo feminino, 6 anos com EM:  

Não, eu não relaciono ele [Deus] com a doença. Eu relaciono a capacidade 

de ter mais paciência, de ajudar mais as pessoas, de compreender as outras 

coisas. Meu pai...  Eu achava que ele estava fazendo onda para subir no 

carro, mas era porque ele estava doente, e hoje eu faço onda. Então, é bom 

para aprender. Mas acho que é uma coisa humana, não de Deus. 

 

M, 30 anos, sexo masculino, 8 anos com EM:   

Nunca pensei nisso. Eu acho assim com relação à doença: eu tenho a doença 

para aprender com ela. Tem um monte de coisas que eu queria fazer, ‘tô’ 

tentando fazer de um jeito diferente de todo mundo, é uma forma de vencer, 

mesmo com essa dificuldade.  

 

F, 42 anos, sexo masculino, 10 anos com EM:  

A EM na minha vida foi, assim, um fator que mudou tudo em mim. Eu 

lembro que, quando eu não tinha este problema, a minha vida era bem 

diferente; tudo mudou. Às vezes, a gente pensa que vai ficar em uma 

condição pior para a gente, não ter mais condições de viver.  Para mim não, 

foi o contrário, porque eu procurei ajuda. A EM mudou minha vida para 

melhor. Deus tem a ver com isso, e eu também. Como eu resolvi procurar 
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ajuda, a EM me ajudou, ajudou a minha situação em relação ao mundo.   

 

Pergunta para F: Sua religiosidade mudou com a doença? Como? 

 

F, 42 anos, sexo masculino, 10 anos com EM:  

Eu comecei a ter mais esperanças, mais vontade de viver, que fez com que 

eu melhorasse a minha relação com Deus. Se eu não melhorasse da 

depressão, talvez eu não conseguisse acreditar.  

 

Na doença-cura, as manifestações patológicas que traduzem as reações do indivíduo em 

relação às influências do meio externo e/ou interno não são consideradas como uma resposta 

gratuita e inadequada do organismo. Sobretudo, essas manifestações fornecem uma 

informação importante ao médico, que poderá utilizá-las para diagnosticar e iniciar um 

tratamento de cura. 

Na doença-salvação, a doença é considerada como a experiência mais significativa que 

possa ser vivida, pois exalta, libera e enriquece. A afirmação de que a doença possui uma 

função insubstituível e que tem valor em si mesma remete a uma interpretação profundamente 

marcada pelo pensamento religioso. O sintoma, na lógica das representações mal-doença, 

deixa de ser interpretado como uma punição e passa a ser interpretado como o sofrimento que 

fere a carne, salva a alma e ganha um sentido: a doença é prova de santidade, é graça. 

 

E, 52 anos, sexo feminino, 20 anos com EM:  

Eu acho que Deus pode me curar espiritualmente. Eu não acredito que fui 

excluída por Deus. Eu fui privilegiada, escolhida a dedo,  pois, nestes 22 

anos que eu estou doente, eu acho que os meus filhos foram excelentes. Eu 

nunca tive que ir à escola por reclamações. Só o fato de os meus filhos não 

terem falhas escolares... Sempre um comportamento perfeito. A Fernanda 

tem um coração maior do que o mundo. O que o Álvaro melhorou de gênio 

quando eu fiquei doente! Lógico que houve um sacrifício físico meu, mas 

houve muitas melhoras, coisas positivas para todo o mundo. 

 

Na doença-liberdade, aparece a ideia de que o indivíduo tem o direito de ficar doente, 

pois ela pode ser uma experiência enriquecedora. "O período em que se está doente é a 

ocasião inesperada de viver, sendo a doença a mais bela luta pela vida"  (BRICHE, 1979 apud 

LAPLATINE, 1991). 

 

Lu, 35 anos, sexo feminino, 5 anos com EM: 

No meu caso, a EM não foi uma coisa ruim. Deus mandou ela para mim para 
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que eu pudesse acordar, sair de um estágio de passividade muito grande e 

acordar para a vida. Porque eu era uma pessoa ativa e, por diversas razões, me 

apaguei. Era uma vela acessa que se apagou, e a EM veio para me reacender 

literalmente. Deus me mandou porque, através da EM, eu me reacendi. E não 

é assim: "Ah, coitada!" É: "Graças a Deus! Bendita a esclerose múltipla!" 

Cada dia eu digo e não me canso de dizer: “Não, a EM não mudou minha fé, 

ela me fez conhecer Deus verdadeiramente”; porque é aquele ditado que diz: 

“Ou é pelo amor, ou é pela dor”. Então... Assim, muito embora eu tenha tido 

sempre Deus no meu coração, eu nunca tinha intimidade com Deus. Então, 

com a dor, se é que pode se chamar assim, me levou a um encontro verdadeiro 

com Deus. 
 

3. Crença religiosa e doença 

Desde a Antiguidade, diversas civilizações buscaram explicar o aparecimento e a 

ocorrência de doenças recorrendo ao sobrenatural. A causalidade das doenças sempre foi 

objeto de preocupação nas mais diversas sociedades e explicada a partir de seus sistemas de 

crenças (MONTEIRO, 1999)  

A religião não impede o sofrimento causado pela doença. Porém, atribui significado a 

ele e traz elementos que ajudam na aceitação e na adaptação a uma nova condição física, 

emocional e social.  

 

O fato de o sistema religioso explicar a doença como provação, meio para 

conversão, como meio para crescer na fé, ou mesmo como o mal, 

relacionando sempre a explicação com a sua história, como verificamos, 

satisfaz o indivíduo na medida em que situa a doença no seu contexto de 

vida. (FIGUEIRA, 1996, p. 113)  

 

 A crença religiosa funciona similarmente ao placebo, pois ambos dependem da fé do 

paciente na cura. O mistério do placebo causa muitas controvérsias na área cientifica.  "A 

pílula é necessária em uma cultura que se sente desconfortável com o invisível e que prefere 

pensar que qualquer efeito interno tenha uma causa externa"  (RAMOS, 1994, p.126). 

 

3.1 A visão das religiões a respeito da doença 

 A maioria das pessoas entrevistadas se diz cristã: são pessoas católicas, espíritas ou 

evangélicas.  Os poucos que dizem não ter uma religião tiveram uma educação cristã 

oferecida por pais e/ou professores em colégios católicos.  

 A partir das visões das religiões a respeito da doença, a pessoa com EM faz a sua 

bricolagem do sagrado, ou seja, ela utiliza elementos de diversas doutrinas e  compõe a sua 

própria crença. A bricolagem do sagrado é controlada em grande medida pelas referências que 

o indivíduo teve durante sua infância, o que funciona como uma espécie de filtro das novas 
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referências culturais e religiosas com que ele terá contato durante sua vida (LÉVI-STRAUSS, 

1997 apud MELO, 2004). 

 Assim como na antropologia a visão de doença está relacionada à visão de corpo, nas 

religiões esta se soma ao entendimento do ser humano em relação a forças do bem e do mal 

com as quais ele convive. Na crença judaico-cristã, o mal é associado à existência do 

demônio. O ser humano é visto essencialmente como bom e certo, criado à imagem e 

semelhança de Deus. Portanto, a maldade vem de fora, do demônio, que tem o poder e a 

inteligência de enganá-lo e de invadir o seu corpo. 

 O espiritismo foi fundado por Allan Kardec e se baseia na existência de espíritos que 

podem influenciar de maneira positiva a vida dos vivos, ou de forma negativa. Os espíritos 

causadores de doença, os obsessores, são espíritos menos evoluídos e precisam ser ensinados 

pelos médiuns a se comportar de maneira apropriada, e substituir a ação causadora da doença 

por uma benéfica e construtiva (RABELO, 1993). 

 A noção de carma foi reformulada pelo espiritismo, sendo um termo religioso utilizado 

originalmente pelo budismo, que usa a lei de ação e reação ou de causa e efeito, e apresenta a 

ideia de que os acontecimentos da vida, inclusive o sofrimento, possuem um motivo justo e 

uma finalidade proveitosa. "As doenças são interpretadas, dentro desta lei, como uma 

oportunidade para reaprender e evoluir espiritualmente, sendo um recurso terapêutico 

requerido pelo espírito buscando o reajuste de sua consciência culpada" (SILVA, 2009, p. 

143). O carma é geralmente escolhido pela própria pessoa antes de iniciar a nova vida, como 

forma de evolução. 

 

W, sexo masculino, 44 anos , 8 anos com EM:  

Cada um planta uma semente e vai colher os frutos. A EM tem para nós um 

sentido educativo. Se a pessoa não andou bem em alguma coisa, ela pode ter 

o resgate através de uma doença degenerativa. Neste estágio que eu estou 

falando, não tem escolha, é uma expiação, mas, para outros, pode ser uma 

provação. Aí, tem escolha. É uma consequência imediata das suas atitudes. 

Uma mulher que pratica aborto, mata criança etc., ela automaticamente cria 

em seu organismo um mecanismo. Ninguém está fazendo isso, ela mesma 

está lesando seu aparelho genético. E ela, em outra vida, pode vir com algum 

comprometimento genético – tumores ou até infertilidade – causado por suas 

atitudes passadas. Não é ninguém.  

 

 Pergunta a W: Deus pode te curar? Você acredita que alguém possa ser curado de EM?  
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W, sexo masculino, 44 anos , 8 anos com EM:  

Eu não entendo que isso aconteça, pois expiação ou prova seria para o bem 

dele. A cura, para ele, não seria o melhor; seria passar por ela, o processo 

inteiro. A EM não está no corpo, está na alma, não são os neurônios, é no 

espírito.  

 

3.3. A Bíblia e a doença 

 Em sua dissertação de mestrado, Glayton da Silva (2009) faz uma análise dos textos 

bíblicos a respeito de doença, mostrando que são narrativas das experiências existenciais a 

respeito da doença. Esses textos ilustram a angústia, o sofrimento e o isolamento social que a 

doença provoca e que levam o individuo a procurar ajuda. A leitura desses textos possibilita 

ao leitor doente significar sua doença, tornando-a suportável. 

 Silva (2009) inicia sua análise definindo doença e mostrando que há diversas formas de 

significar o papel que Deus exerce por meio da doença, podendo ser: castigo; provação; fruto 

do pecado original herdado por toda humanidade; obra de demônios a serviço de Satanás; 

possessão do doente; uma fraqueza do corpo; falta de uma energia vital suprida apenas pelo 

ato de tocar em Jesus e absorver sua energia, ou provocada, para que sua cura represente a 

manifestação do poder divino de Jesus.   

 

C, 49 anos, sexo feminino, 17 anos com EM: 

Toda a doença é origem do pecado. Eu sou uma grande pecadora. A maioria 

deste mundo. Na EM, Deus tem muita misericórdia de mim. Eu sou 

privilegiada, eu ando, posso falar por misericórdia de Deus. Me revoltei no 

começo. Eu, sendo filha de Deus, já aceitei a Jesus, e como  ele [Deus] 

permitiu? Mas ele permitiu para que eu me tornasse mais humana e pudesse 

ajudar outras pessoas com EM. 

  

O, 30 anos, sexo masculino, 12 anos com EM: 

Deus é forma de superar o problema e não ficar desesperado, não ficar triste. 

Se ficar pensando na doença, você não vive; vai ficar encucado. Eu prefiro 

entregar nas mãos de Deus. Você pode encontrar a cura. 

 

Pergunta para O: Deus tem a ver com a causa da doença? 

 

O, 30 anos, sexo masculino, 12 anos com EM: 

Às vezes, você fica doente, Deus permite para te salvar.  No meu caso, não 

era para eu estar aqui. Se eu ‘tivesse’ andando, podia estar indo para o 

caminho errado.  Agora é uma forma de procurar ele [Deus] para estar no 

caminho certo e, mais para frente, eu posso ter salvação total. Que nem... Eu 

já vi várias pessoas que estavam bem. Quando você vê, já morreu por estar 

no caminho errado. 
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Nova pergunta para O: Você acha que Deus pode te curar? 

 

O, 30 anos, sexo masculino, 12 anos com EM: 

Eu espero isso dele, mas eu tenho que fazer por onde. Se você não exercitar 

sua fé, você não vai ter sua benção. Acreditar, eu acredito, mas eu vou ter 

que fazer por onde. 

 

R, 45 anos, sexo masculino, 3 anos de EM :  

Muitas vezes, poderia ocorrer outras coisas piores, e Deus utiliza de métodos 

que muitas vezes não concordamos para nos afastar do pecado. E é uma 

forma da gente estar se purificando dos pecados que cometemos. 

 

 No Novo Testamento, há muitos relatos de cura feitos por Jesus e pelos apóstolos por 

meio do poder do Espírito Santo. Os Evangelhos relatam mais de trinta curas realizadas por 

Jesus (DIAS, 2008). Mesmo após sua morte, as curas continuaram sendo realizadas em seu 

nome, por seus apóstolos e seguidores. 

 Sobre o ato de curar, Jesus dizia "Tua fé te curou", sem atribuir a si próprio o êxito da 

cura. Atribuía-a, ao contrário, a uma fé que atua como se fosse uma entidade autônoma, dando 

a ideia de que a fé pode curar.  

 Na visão religiosa, salvação e cura aparecem sempre unidas. Fica clara a identidade de 

cura corporal, espiritual e salvação. A cura das enfermidades constitui a prova da salvação, 

vitória sobre a angústia da culpa. A salvação é a presença da vida eterna. É a reconciliação do 

ser humano com o divino, com a natureza, com os outros e consigo mesmo  (HIGUET, 1999,  

p.78). 

 

Consideracões finais 

Partindo do princípio de que toda pessoa doente tem participação ativa em sua 

recuperação, deduz-se que suas atitudes, sentimentos e convicções interferem no resultado de 

qualquer tratamento médico ou de reabilitação, influenciando de alguma forma o curso da 

doença. 

A fé religiosa pode estar associada a uma vontade de viver acima de qualquer 

sofrimento, e pode trazer a energia necessária para suportar a luta contra uma doença crônica. 

A EM é uma doença crônica causadora de muito sofrimento, devido a seus sintomas 

físicos e, principalmente, por seu desenvolvimento ser imprevisível e variável em cada 

pessoa. Diante de tantas incertezas,  a crença religiosa vai ganhando espaço, preenchendo 
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lacunas, respondendo a perguntas e trazendo significados. Sendo assim, é relevante que seja 

conhecida pelos profissionais que estão tratando a pessoa doente. 

Tal necessidade está começando a ser discutida em congressos médicos, havendo duas 

preocupações principais: qual é o melhor profissional para trabalhar a crença religiosa do 

paciente? Como treinar esse profissional? 

Muitos profissionais relatam que não se sentem preparados para tratar desse assunto. 

Assim, supoem-se que o melhor profissional para lidar com isso seja aquele que apresenta 

conhecimento e interesse. 

Uma das formas possíveis de trabalhar com a crença religiosa em uma instituição é por 

meio do atendimento em grupo, em que possa haver troca de ideias sobre as diversas crenças, 

no sentido de desenvolver e fortalecer a bricolagem religiosa. Assim, cada um pode elaborar 

sua crença de acordo com que lhe faz mais sentido em sua experiência de vida.  

É interessante observar que a crença religiosa é variável e polissêmica, e, mais 

importante do que procurar defini-la é investigar a sua atuação. 
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Johrei & Saúde: desafios conceituais para uma Teologia 

Messiânica 

Johrei & Health: conceptual challenges for a Messianic Theology 

 

Andréa Gomes Santiago Tomita 
6
  

 

Resumo: O Johrei é tido como eixo norteador da prática da fé messiânica, seja na esfera 

individual, coletiva e de relações. A despeito das escassas reflexões teórico-práticas a 

seu respeito, evidencia-se uma riqueza conceitual, sobretudo quando inter-relacionada 

com a visão de saúde e Natureza revelada a Meishu-Sama (1882-1955) – fundador da 

Kyuseikyo (Igreja Messiânica, no Brasil). Neste artigo, apresento alguns aspectos a 

partir dos quais tenho buscado compreender a essência do Johrei e, com isso, ensaiar 

alguns passos iniciais de sistematização em Teologia Messiânica. São eles: a) a 

ressignificação da doença, com enfoque específico na gripe e febre; b) o método de 

reforma do corpo e do espírito, ou seja, o Johrei, e c) purificação do espírito/corpo como 

princípio da teologia das três colunas de salvação. 

Palavras-chave: Johrei, Saúde, Purificação, Revelação, Três colunas da salvação 

 

Abstract: Johrei is considered as the guideline of the messianity faith practice in individual, 

collective and relationship aspects. Although there is a narrow background in the 

theoretical and practical debate in this field, it is true that its conceptual possibility is 

wide, especially when these themes are related to the founder of Kyuseikyo - Meishu-

Sama’s (1882-1955) view of health and nature. In the present article, I will present some 

aspects about my comprehension of the essence of Johrei trying a modest and initial 

systematization of messianity theology based on three points: a) ressignification of 

illness focused on influenza and fever; b) johrei as spirit and physics’ reformation; c) 

spirit and physics’ purification as the principle of the theology of three pillars of 

salvation.  

Keywords: Johrei, health, purification, revelation, three pillars of salvation 

 

Introdução 

 A Outra Face da Doença: a Saúde Revelada por Deus foi um dos livros mais 

marcantes que li em minha juventude. Infelizmente, não mais editado pela Fundação Mokiti 

Okada, essa era uma das leituras obrigatórias da geração messiânica formada na década de 

1980. Em tese, grande parte dos artigos de A Outra Face da Doença está distribuída em uma 

nova coletânea com cinco volumes organizada no Brasil a partir dos anos 2000, intitulada 

Alicerce do Paraíso – Ensinamentos de Meishu-Sama. 
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A começar pelo título, a referida obra já despertava curiosidade: De que forma Deus 

revela algo ao ser humano sobre saúde? Esta revelação seria de que ordem? Por que a doença 

teria uma ‘outra face’? 

A temática da saúde é central na Teologia Messiânica. A verdadeira saúde é fruto da 

Revelação Divina a Meishu-Sama. A saúde é condição fundamental para a criação de um 

mundo de completa Verdade, Bem e Belo, ou seja, o Paraíso Terrestre.  

Sem saúde, o ser humano está distanciado da Verdade. Ser saudável é seu estado 

natural. Portanto, para os messiânicos, a doença tem outro significado. A doença é um 

processo de purificação criado por Deus, indispensável para a manutenção da saúde e, 

portanto, a maior das bênçãos concedidas ao ser humano. 

 Dentre os vários conceitos teológicos messiânicos relativos à saúde, destaca-se a 

noção da capacidade de recuperação natural do corpo humano. Segundo Meishu-Sama, 

 

É como se houvesse, no corpo humano, um grande laboratório farmacêutico 

e um professor em Medicina. Se o corpo é invadido pela impureza chamada 

doença, o médico que há no seu interior faz imediatamente o diagnóstico e 

ordena que o farmacêutico prepare o medicamento, iniciando logo o 

tratamento. (IMMB, 1988, p. 75-76)
7 

 

 A temática da saúde, na perspectiva da espiritualidade/teologia messiânica, carece de 

estudos aprofundados. É um tema recorrente em toda a obra do Fundador e, portanto, neste 

breve artigo, retomo dois aspectos abordados anteriormente: a) ressignificação da doença, 

com enfoque específico na gripe e na febre; b) o método de reforma do corpo e do espírito, ou 

seja, o Johrei (TOMITA, 2009). Na sequência, apresento reflexões iniciais sobre o princípio 

de purificação do espírito/corpo (johrei) que permeia as três colunas de salvação da fé 

messiânica. 

 

Gripe e febre: processos purificadores promotores de saúde 

A literatura de Meishu-Sama aborda o tema da doença como processo purificador e, 

para ele, a gripe é um dos mais poderosos meios de purificação do organismo. A gripe, vista 

em geral como um mal incômodo, para Meishu-Sama e os messiânicos tem um significado 

especial: “é a mais simples ação fisiológica criada pela Divina Providência, e por ela devemos 

                                                 
7  Texto de Meishu-Sama intitulado “O Tratamento Natural”. 
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ter gratidão. Ignorando isso, o homem interpreta mal os sofrimentos e as dores da purificação 

e, para cortá-los, inventou os tratamentos médicos” (OKADA, 1988, p. 80)
8
. 

A gripe serve como uma espécie de banho interior para o organismo humano e, quando 

deixada livre para seguir seu curso natural, constitui-se fonte para a obtenção de saúde. Do 

ponto de vista messiânico, a gripe constitui o mais simples processo de purificação. Portanto, 

ao invés de temor, seria preciso compreender que sua interrupção é mais grave do que a gripe 

propriamente dita.  

Diferentemente da tradição, que tem a gripe como a “origem de mil doenças”, segundo 

Meishu-Sama, ela é a saída para escapar dessas “mil doenças” (OKADA, 1988, p.83)
9
. 

Interrompendo-a, detém-se o processo purificador, e as toxinas que estavam em processo de 

dissolução voltam a ser solidificadas. Tem-se a falsa ilusão de que a gripe melhorou, mas, na 

verdade, com o impedimento de eliminação de toxinas, a próxima doença será mais grave, 

uma vez que o acúmulo de toxinas se tornará maior. 

Os messiânicos aprendem desde cedo a ver a febre e a gripe de forma peculiar. Segundo 

Katsuiti Watanabe, discípulo direto do Fundador, o homem que acredita na sua capacidade de 

recuperação natural concedida por Deus, não teme a febre. Ele fala de uma febre interna na 

cabeça que não pode ser medida pelo termômetro, pois é imperceptível. Trata-se de um estado 

ligeiramente febril que corresponde a um processo de eliminação de toxinas hereditárias ou de 

impurezas provenientes dos medicamentos. 

Watanabe cita o surgimento da febre alta em crianças que, segundo a sabedoria popular, 

é chamada de “febre da inteligência”. Basta não interferir para que ela cesse. Watanabe 

aponta o Johrei como um recurso auxiliar ao processo de purificação, em que as impurezas 

dissolvidas pela febre se transformam em secreções e são expelidas do organismo. Afirma 

com convicção que “o temor à febre é a cegueira da medicina moderna” e que o processo de 

purificação ensinado por Meishu-Sama possibilita a “capacidade de recuperação natural” do 

corpo, constituindo o “verdadeiro caminho para a elevação humana” (WATANABE, 2001, p. 

5).  

 

 

 

 

                                                 
8  Texto de Meishu-Sama intitulado “O que é a doença”. 
9 Idem. “A verdadeira causa das doenças”. 
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Johrei: método de reforma do corpo e do espírito 

O nosso JOHREI, no entanto, além de proporcionar a erradicação da doença, 

desperta a alma sem que a pessoa o perceba; por conseguinte, é o método 

ideal de reforma do corpo e do espírito. (OKADA, 1988, p. 96) 
10

 

 

Conforme acima, em 1943, Meishu-Sama apresentava o Johrei como método ideal de 

reforma do corpo e do espírito. Observa-se que, na atualidade, tende-se a apresentar o Johrei 

como “purificação do espírito”, referindo-se à tradução dos ideogramas 浄(joh) 霊(rei) que 

significam respectivamente “purificar” e “espírito”.  Provavelmente, isso decorre da 

obediência estrita à orientação de Meishu-Sama feita em 1950, na qual propôs a mudança no 

método do Johrei – mais espiritual e menos físico.    

Chama atenção a explicação do Fundador datada de 1943, pois há algum tempo reflito 

sobre a visão do Johrei descrita pela cientista social Leila M. Albuquerque (2005), segundo a 

qual o Johrei é tido como um “gesto curador” que sinaliza uma espécie de “recusa às 

transformações trazidas pelo processo de modernização”.  Segundo a autora, 

 

Na Igreja Messiânica Mundial, as corporeidades estão presas na dualidade 

natural x antinatural. Esta naturalização dos cuidados do corpo tem como 

referência uma recusa às transformações trazidas pelo processo de 

modernização. Com isso, esta religião produz corpos com dimensões 

cósmicas, conferidas pelas energias dos elementos naturais terra, água e 

fogo. A soma destes elementos produziria a energia divina ou a divina luz, 

concedida, porém, apenas ao fundador deste movimento religioso, Meishu-

Sama. Ele a outorga aos homens, pelo gesto curador – o johrei. Em suma, o 

ideal de corpo, para a Messiânica, é na natureza intocada pela modernidade.  

(ALBUQUERQUE, 2005, p. 7) 
 

Enquanto Meishu-Sama apresenta o Johrei como um método purificador e  reformador, 

ele é tido por Albuquerque simplesmente como um “gesto curador”. Tal diferença de visão é 

perfeitamente compreensível quando se desconhece a realidade constitutiva do próprio Johrei 

ao longo da história ou até mesmo o sentido dado pelo Fundador ao neologismo johrei:  joh 

(purificação) e rei (espírito).  

Para a autora, na visão messiânica, a naturalização dos cuidados do corpo decorreriam 

da recusa do processo de modernização. Tenho minhas dúvidas a esse respeito, sobretudo 

quando penso na origem do Johrei como fruto da vivência compassiva de Meishu-Sama 

diante do sofrimento humano decorrente das doenças. Não são poucos os relatos de pessoas 

                                                 
10 Texto de Meishu-Sama intitulado “O pecado e a doença”, datado de 23 de outubro de 1943. Atente-se ao fato de que há 
um outro texto com o mesmo título datado de 7 de fevereiro de 1947. 
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acometidas de tuberculose hospedadas na residência do Fundador e cuidadas por meio do 

Johrei, recuperando-se naturalmente. 

Há ainda outros pontos a observar a esse respeito. Vários textos de Meishu-Sama, bem 

como boa parte de sua obra – longe de recusar os benefícios do processo de modernização –, 

tendem a exaltar os aspectos positivos do avanço científico e cultural atingido pela 

humanidade. Em meio a um Japão arcaico em processo de contínua modernização, o 

Fundador  incentivava o contínuo progresso do país em vários aspectos.  

Não obstante, em verdade, Meishu-Sama continuamente se mostrou um destemido 

crítico da medicina praticada em sua época. Dessa forma, legitimava sua mensagem a respeito 

do valor da invenção do Johrei, conforme o trecho a seguir: 

 

Se por ventura tivesse surgido uma medicina verdadeira, desde então, 

deveria ter uma redução gradativa da doença da humanidade e a vida média 

do homem deveria ultrapassar os cem anos. No entanto, como se encontra a 

realidade? Evidentemente, o homem encontra-se atualmente numa situação 

em que não consegue livrar-se do domínio de sofrimento máximo 

denominado doença. Entretanto, mesmo estando diante dessa grave 

realidade, os cientistas do mundo inteiro nada conseguem fazer e, como 

sempre, continuam dedicando-se à pesquisa considerando como melhor 

parceira a atual medicina que tende para a ciência materialista (MEISHU-

SAMA, 1951).  
 

É interessante notar a crítica de Meishu-Sama ao apontar que os cientistas tendiam a ser 

parceiros de uma medicina com tendências científicas materialistas. Ora, fica evidente que o 

problema não é a ciência advinda da modernidade, mas sua limitada visão materialista. É com 

base nessa crítica que o próprio Meishu-Sama passa a advogar em favor de uma “ciência 

espiritual” (e não da religião em si). Lembremos que ele também era um ferrenho crítico das 

religiões tradicionais. 

Com relação à corporeidade e à modernidade, na visão messiânica, há ainda outro texto 

intitulado “O Johrei como meio de comunicação”, de autoria do antropólogo japonês Shoitiro 

Takezawa, o qual propõe reflexões interessantes sobre o Johrei.  

Após apontar quatro possíveis fatores para o sucesso da religião messiânica na 

Tailândia, Takezawa se debruça na temática do Johrei, oferecendo pistas para uma reflexão 

mais aprofundada do mesmo como meio de comunicação entre corpo e espírito: 

 

Como afirmado por muitos membros tailandeses, a doença foi o motivo de 

ingresso na fé. Porém, se ele (ou ela) tivesse ido ao hospital, seria envolvido 

por diversos médicos, enfermeiras, máquinas e remédios, exames, enfim, 

acabariam tendo a sensação de que o próprio corpo havia sido alienado dentro 
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de um dispositivo moderno. Opostamente, com o Johrei da Igreja Messiânica 

Mundial não existe tal alienação. Muito pelo contrário, ele se sentou diante de 

outra pessoa e levantando a mão, ou quando alguém levantou a mão a ele, 

pôde relacionar-se diretamente com o corpo de seu companheiro e com o 

próprio corpo. Não há sombra de dúvida de que tal comunicação com o outro, 

possuir um meio de comunicação com o corpo e o espírito, atuou 

positivamente em um ambiente onde o panorama linguístico e cultural eram 

diferentes (TAKEZAWA, 1996, p.10).   

 

Segundo o material de estudo Vida de Meishu-Sama: salvação e construção, sem 

publicação em língua portuguesa, é possível apontar quatro objetivos do Johrei: 

 

a) purificação do espírito;  

b) ensino sobre a existência do espírito; 

c) concretização do mundo sem doenças; 

d) criação e difusão da cultura espiritualista (mostrar a existência de 

Deus) (SKK, 2004, p.10).  

 

Embora o método do Johrei seja bastante conhecido pelas pessoas em geral, pode-se 

dizer que a concepção de Meishu-Sama sobre a verdadeira saúde não é conhecida na mesma 

proporção e, não raras vezes, direcionada exclusivamente para a questão da ausência ou cura 

das doenças, conforme item ‘c’ do trecho acima. 

Para conhecer de fato o que é a verdadeira saúde é necessário maior aprofundamento de 

seus textos, bem como maior vivência de suas ideias a respeito do tema. Neste sentido, a 

questão da saúde tende mais para um desdobramento da sua proposta espiritualista, visando à 

saúde integral do ser humano. 

Analisando a sistematização acima, percebo que a ênfase ‘espiritualista’ é de alguma 

forma transversal a todos os objetivos. Mesmo o item “c”, no qual não há referência explícita 

ao termo ‘espírito’, a proposta de um “mundo sem doenças” suscita algo do mundo da fé ou 

uma espécie de utopia, sobretudo nos tempos modernos em que as doenças – longe de 

desaparecer – se multiplicam e se estendem por toda parte.  

Uma vez compreendido o caráter ‘espiritualista’ da proposta messiânica por meio do 

Johrei como princípio (e não apenas método), a cura das doenças propriamente ditas deixaria 

de ser o alvo principal. O maior desafio passa a ser a mudança de mentalidade, isto é, a visão 

que passa a encarar a doença como processo de purificação (ou limpeza) necessário para o 

estabelecimento da verdadeira saúde.  

 

Para explicar o princípio do JOHREI, torna-se indispensável o conhecimento 

de um fato: todas as coisas existentes no Universo são constituídas não 
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apenas da parte material, mas também de uma parte espiritual, invisível aos 

nossos olhos. (OKADA, 1988, p. 129) 
11

. 

 

Além da prática do Johrei, os messiânicos conhecem Meishu-Sama por meio dos seus 

Ensinamentos e também pelas reminiscências deixadas por seus discípulos diretos. Dentre as 

várias recordações relativas ao Johrei, há um relato que ilustra sua atuação no revigoramento 

espiritual dos seres humanos.  

Para compreender a atuação do Johrei, é importante esclarecer que, segundo a 

antropologia messiânica, o ser humano é constituído de duas naturezas: a divina e a animal. A 

natureza divina se caracteriza pela partícula divina outorgada pelo Criador, enquanto a 

natureza animal é agregada após o nascimento.  

Com o recebimento de Johrei, a atuação da natureza divina do ser humano se amplia 

naturalmente e os sermões enfadonhos se tornam desnecessários, pois “a alma é purificada, 

faz despertar na pessoa a vontade de salvar o próximo e ela mesma se torna feliz” (IMMB, 

2003, v. 2, p. 83)
12

.   

Conforme a teologia messiânica, o Johrei desperta a alma adormecida por meio do 

sopro do milagre. O milagre é, pois, uma chave fundamental para a compreensão da 

existência de Deus. O milagre não é o fim, mas o próprio caminho para despertar a alma. 

O relato a seguir conta o caso de um ministro missionário que, finalmente, passou a 

compreender o sentido das palavras de Meishu-Sama como revelações Divinas; como 

expressão da Verdade. Mesmo após uma intervenção cirúrgica de apêndice, ele foi agraciado 

com o milagre de prolongamento da vida por meio da purificação de seu corpo e de seu 

espírito:  

 

Recebi Johrei e eliminei grande quantidade de matéria purulenta em forma 

de uma pasta espessa. A inchação e a cicatriz começaram a desaparecer. Em 

pouco tempo, a pele ficou macia outra vez, e a cicatriz se tornou quase 

imperceptível. Recebi essa grande bênção no dia 11 de fevereiro de 1952: 

exatamente treze anos depois da data em que havia sido operado. Se eu não 

tivesse sido encaminhado à Igreja Messiânica, provavelmente não estaria 

vivo hoje, como Meishu-Sama me prevenira há treze anos. Passei a 

acreditar, do fundo do coração, que as palavras de Meishu-Sama são 

revelações de Deus e, portanto, exprimem sempre a Verdade. (IMMB, 2003, 

v. 3, p. 116)
13

.   

  

                                                 
11 

Texto de Meishu-Sama intitulado “Princípio do Johrei”. 
12

 Reminiscências sobre Meishu-Sama intitulada “O Johrei aumenta a atuação do espírito primordial”.  
 

13 Reminiscências sobre Meishu-Sama intitulada “Um tesouro contido num simples comentário”. 
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Em 1952, época em que o missionário acima foi abençoado, a purificação do corpo e do 

espírito já era denominada Johrei. Contudo, nem sempre foi assim. Na fase inicial da 

instituição da Igreja Kannon do Japão, em 1935, o Johrei era denominado terapia. Em 1936, 

Meishu-Sama publicou um folheto intitulado “Myoniti no Ijutsu” no qual apresentava o 

método do Johrei como “nosso tratamento de doença” (honryo byojyutsu本療病術) e 

evidenciava seu “aspecto científico e comprobatório, evitando, na medida do possível, as 

expressões religiosas” (LUZ DO ORIENTE, 1984, v. 2, p. 79).  

Em um trecho do referido folheto
14

, ele indicava o Johrei como um projeto para 

purificar as impurezas da humanidade; um movimento de prolongamento da vida do povo. 

Seu método não visava apenas à saúde do corpo físico, pois, em concordância com o princípio 

da unidade espírito-matéria, a parte invisível (mental ou espiritual) também se tornava sadia. 

Com espírito sadio, a ação humana era correta naturalmente, isto é, o ser humano trilhava, 

então, o “caminho de um verdadeiro ser humano”. Tornava-se, pois, um “homem perfeito” 

(OKADA MOKICHI ZENSHU, s.d., v. 2, 1994, p. 17).  

Pelo trecho acima, é possível vislumbrar a amplitude do Johrei, a qual excede a simples 

cura das doenças. É um caminho de criação de verdadeiros seres humanos. 

No intuito de compreender o Johrei de forma mais ampla, venho me dedicando a 

estudos bibliográficos, tendo elaborado o curso virtual intitulado “Johrei: princípio, história e 

método” realizado em 2011, na Faculdade Messiânica. Tenho ainda buscado aprofundar 

alguns aspectos descritos por Meishu-Sama em ensinamentos pouco conhecidos, seja por falta 

de tradução ou de publicação em língua portuguesa.  

 

Realidade multifacetária do Johrei 

Não posso deixar de observar que, ao longo dos tempos, o Johrei veio sendo 

compreendido de várias maneiras, tanto como uma oração como um processo terapêutico, 

conforme a experiência religiosa e da visão de mundo do ministrante e/ou do receptor.  

Em termos da tradição, a compreensão sobre o Johrei veio se transformando. Há 

registros de que o próprio Meishu-Sama praticara o Johrei por intermédio do kotodama 

(espírito da palavra) e outros recursos, evidenciando uma efetiva transformação do método do 

Johrei ao longo dos tempos.  

                                                 
14

 Texto original:『明日の医術 新日本医術としての岡田式療病法』Em tradução livre: “Tratamento Terapêutico 

Mokichi Okada como Nova Medicina Japonesa”. In: Medicina do Futuro (folheto), 15/05/1936. 
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A coletânea Luz do Oriente descreve as peculiaridades do método do Johrei em suas 

origens, e sua relação com a cura de doenças. Contudo, apressa-se em enfatizar a 

aprendizagem de Meishu-Sama com a Grande Natureza, ao transcrever as próprias palavras 

do Fundador:  

 

Tempos atrás, quando eu curava doenças e me perguntavam com quem eu 

aprendera aquilo, eu respondia: “Aprendi com a Grande Natureza. O meu 

professor é, em primeiro lugar, a Grande Natureza, e em segundo, o doente. 

Aprendi muito na prática da cura de doenças”. (LUZ DO ORIENTE, 1985, 

v. 1, p. 330). 

  

Abaixo, listo alguns aspectos das realizações de Meishu-Sama relativas ao processo de 

consolidação do Johrei: 

 

a) Anúncio da concepção do Ryoin (centro terapêutico), em 1934
15

; 

b) Instituição da Dai Nippon Kenkokai (Associação Japonesa de Saúde), 

em 1936
16

; 

c) Publicação do livro “A Medicina do Futuro”, em 1942 (volumes 1 e 

2), e em 1943 (volume 3)
17

; 

d) Instituição da Nipon Joka Ryoho Fukyukai (Associação de 

Divulgação da Terapia Japonesa de Purificação), em 1947
18

; 

e) Lançamento do artigo “Mudança no método do Johrei”, em 1950; 

f) Pesquisas sobre o Johrei com a cooperação de médicos, e 

g) Esclarecimento através das publicações (SSK, 2004, p. 10). 

 

Independentemente das mudanças ocorridas na forma de sua ministração ou no discurso 

institucional das várias vertentes da religião messiânica, há aspectos constituintes daquilo que 

seria a “essência do Johrei”. Isso parece interessar a uma teologia do Johrei, em última 

instância. 

Sentimento de compaixão pela dor do outro, espírito de dedicação, desejo de salvação 

(saúde) da humanidade, entre outros aspectos, estariam, portanto, no cerne da essência do 

Johrei. Revelação Divina. A criação do Johrei se relaciona diretamente com a chegada de um 

novo tempo: a Era da Luz.  Assim, Meishu-Sama é o maior e mais seguro referencial para a 

compreensão da essência do Johrei e do ideal de promover a saúde de um maior número de 

pessoas. Afinal, doente, o ser humano se vê limitado em sua tarefa (em conjunto com Deus) 

                                                 
15 Conforme consta no Luz do Oriente, v. 1, p. 363, Meishu-Sama iniciou as atividades terapêuticas no Ojin-do, no centro de 
Tóquio, onde realizava o “Tratamento Espiritual de Digitopuntura no Estilo Okada”. 
16 Luz do Oriente, v. 2, p. 77. 
17 Luz do Oriente, v. 2, p. 145. 
18 Luz do Oriente, v. 2, p. 186. 
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de transformar em paraíso o atual inferno terrestre em que grande parte da humanidade se 

encontra, sofrendo com doenças, fome e conflitos. 

Por uma Teologia do Johrei 

Daqui em diante, teço considerações sobre a possibilidade de uma “Teologia do Johrei”.  

Conforme se expressou no folheto Medicina do Futuro, Meishu-Sama não se 

preocupava exclusivamente com a saúde do corpo físico. Ele via o Johrei como um 

“movimento de prolongamento da vida do povo” (kokumin no enmei undo); um “projeto ou 

empreendimento de purificação das impurezas da humanidade” (OKADA MOKICHI 

ZENSHU, s.d.,  v. 2, 1994, p. 17). 

Assim, sua abordagem para o Johrei não visava ao indivíduo apenas, mas ao povo; à 

humanidade. Em contrapartida, Meishu-Sama associava o Johrei ao princípio da unidade 

espírito-matéria ao ensinar que, se o espírito humano for saudável, passará a trilhar o caminho 

do verdadeiro ser humano (shin no ningen toshite no michi), ou seja, um “ser humano 

completo/ pleno”(kanzen ningen) que integra corpo e espírito  (Ibidem). 

No texto “Mudança no método do Johrei”, datado de 27/12/1950, são encontrados 

alguns aspectos importantes relativos à corporeidade. Neste texto, Meishu-Sama fundamenta 

a mudança do método Johrei, propondo-o como algo mais espiritual do que físico.   

Ao ensinar que a ministração do Johrei dispensa concentração ou acréscimo de força 

(física), Meishu-Sama efetivamente trazia à tona a questão da força da natureza versus a força 

humana. Gostaria de refletir sobre o assunto, fazendo relação com uma prática importante 

entre os messiânicos: a ikebana. 

Meishu-Sama praticava a vivificação de flores conhecida como ikebana (生花). Em 

japonês, o ideograma (生) “ike” significa “vida” [em “ikasu” (生か) significa vivificar] e 

“haba/bana” (花) significa “flor”. Dentre os cinco princípios da Ikebana Sanguetsu – espécie 

de sistematização do estilo de ikebana fundamentado na visão de Meishu-Sama sobre 

natureza e arte – está o primeiro princípio, ‘vivificar com naturalidade`.  

Desde o início de minha trajetória como praticante de ikebana, o princípio de ‘vivificar 

com naturalidade’ me parecia o mais incompreensível. Vivificar já é uma ação um tanto 

diferenciada, sobretudo quando lidamos com flores. A flor – como ser vivo – necessita de 

mais vida? O que significa ‘vivificar’ como conceito e não apenas como ação? É a alma do 

caminho da flor, ou kado, outra forma de denominação da ikebana.   
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Em língua portuguesa, usa-se ‘naturalidade’ para descrever a qualidade do que é natural 

ou o modo de ser conforme a natureza. ‘Vivificar com naturalidade’ poderia ser 

compreendido como ‘vivificar respeitando a natureza da flor ou do galho’. 

Mas que ligação há no ‘tirar a força’ na ministração do Johrei? Ministrar Johrei sem 

força humana seria o mesmo que ministrá-lo respeitando a natureza do outro ser humano que 

está diante de mim? Poderia ainda significar respeito a Deus, que conhece verdadeiramente a 

realidade (espiritual e material) de seu filho que recebe Johrei? Por fim, pode-se ainda 

compreender a “ausência de força humana” como o próprio servir de canal de liberação da luz 

cuja fonte é Meishu-Sama? Em outros termos, isso se ligaria ao ‘vivificar a purificação’. 

Tirar a força na ministração do Johrei certamente é muito profundo, pois, como diz 

Meishu-Sama, relaciona-se à transformação ocorrida no Mundo Espiritual a partir daquela 

época. 

Posso compreender “força” de maneira bem ampla. Naturalmente, há a força  fisica e 

também há a força espiritual do ministrante, que pode se ligar ao desejo de ver  o outro 

curado, por exemplo. Neste sentido, mais uma vez, não é a cura da doença em si a que se visa, 

mas a transformação das realidades invisível, perceptível e visível do ser humano 

(HETMANEK, 2013), visando ao alcance do estado de verdadeira paz e seguranca (anshin 

ryumei 安心立命, em língua japonesa) em termos espirituais e materiais. 

Penso que “tirar toda a força física e irradiar apenas espírito” (SEKAI KYUSEI KYO, 

1993, p. 53) a que Meishu-Sama se refere é uma das peculiaridades do Johrei em relação a 

outras práticas de imposição de mãos.  

Meishu-Sama nos ensinou que a fé messiânica deve versátil (enten katsudatsu, 円転滑

脱em língua japonesa) e livre e desimpedida (jiyu muge,自由無碍). O Johrei que ministramos 

ou recebemos também deve obedecer ao mesmo princípio, sob pena de obstruirmos o trabalho 

de Deus, ou seja, desrespeitarmos a natureza em suas múltiplas facetas.   

Assim, vejo o Johrei livre de força física como o “Johrei com naturalidade” ou como a 

manifestação concreta da espiritualidade messiânica que se manifesta por meio de bençãos 

divinas neste mundo
 19

 (gentoriyaku, 現当利益) e, em termos coletivos, se concretiza no 

Reino dos Céus na Terra (ou Paraíso Terrestre). 

 Ao deixar a orientação de “tirar toda a força física”, Meishu-Sama lançou um grande e 

constante desafio. À medida que buscamos evitar a força física no Johrei, proporcionalmente 

                                                 
19

 Opção de tradução desta autora. Até o presente, 2014, a literatura da IMMB traduz gentoriyaku   por “benefícios 
materiais”. 
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nos ligamos a Ele. Por conseguinte, sua ‘messianidade’ se manifesta por nosso intermédio, e 

desse modo nos reconectamos com nossa alma, fonte segura e indissociável do Supremo 

Deus. 

Outro aspecto fundamental da teologia messiânica é a aproximação de Deus e, ao 

mesmo tempo, a manifestação divina por meio do Johrei.  

 

Ao priorizar a alma, o ser humano, como criatura, encurta a distância com o 

Criador, aproximando-se do conhecimento da verdade de si mesmo e, 

consequentemente, do seu destino de eterna felicidade. (HETMANEK, 2013, 

p.118). 

 

 Meishu-Sama nos ensinou sobre a relação do Johrei com nossa alma. Apresentou ainda 

a relação com os Ensinamentos que ele denominou “Escritos divinos” (goshinsho 御神書, em 

japonês) e a dinâmica de purificação da luz de Deus (seja pelo Johrei das mãos ou pelo Johrei 

através das letras), conforme abaixo: 

  

O Johrei purifica de fora para dentro e os Ensinamentos atingem a alma: com 

ela mesma, não acontece nada, mas recebe influências da mácula, quando esta 

surge. Quando a alma está adormecida ou recebe influência externa, através da 

mácula, ela, que era deste tamanho, fica reduzida a este. Lendo os 

Ensinamentos, ela desperta, repentinamente. Então, as máculas vão sendo 

eliminadas do centro para fora. A alma é, no fundo, absolutamente pura. Em 

determinada circunstância, até uma pessoa má desperta ou, na hora decisiva, 

faz algo de bom. Existem teorias de que o caráter bom e mau é inato ao 

homem. O interior da alma é dessa maneira. Só em sua volta é que diversifica. 

Por isso, ela cresce ou encolhe. A expressão: “Mitama no fuyu” significa que a 

alma se multiplica. (IMMB, 1999, p. 55)
20

.  

 

 É interessante notar que a teologia messiânica ensinada por Meishu-Sama vê a alma 

como absolutamente pura. É o seu entorno que se macula; portanto, esta parte é que deve ser 

alvo da purificação. Não se trata de diferenciar se é o Johrei ou o Ensinamento que atua mais. 

Ele aponta apenas a diferença da dinâmica. O Johrei atua de fora para dentro (do espirito em 

direção à alma) e o Ensinamento atinge diretamente a alma. O que importa mesmo é a 

expansão da alma em termos individuais e a manutenção da civilidade (reisetsu 礼節, em 

japonês) em termos coletivos. Afinal, conforme Meishu-Sama, 

 

O país que mantém a civilidade e a ordem 

É a “Terra da Paz” anunciada por Deus. (IMMB, 2009, p.116) 

 

                                                 
20

 In: Gossuiji-roku nº 2 - 08/09/1951  
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 Em outra ocasião, Meishu-Sama explicou que precisamos formar seres humanos 

perfeitos de corpo e espírito. O gradual aumento destas pessoas levará à concretização do 

Paraíso Terrestre: 

 

Não há dúvida de que o Johrei da nossa Igreja é uma maravilhosa medicina, 

mas o nosso objetivo final não é apenas a saúde física, e sim a construção do 

Paraíso Terrestre. Dessa maneira, é necessário obter não só a saúde física, 

como também a saúde espiritual. Em outras palavras, precisamos formar 

homens perfeitos de espírito e de corpo. Com o aumento de tais homens, 

conseguir-se-á formar o Paraíso Terrestre. (OKADA MOKICHI ZENSHU, 

v. 12, s.d., 1996, p. 346)
 21

 
 

Neste sentido, é imprescindível a consciência de que nosso objetivo final não é apenas a 

conquista da saúde física, e sim a saúde plena, priorizando a saúde espiritual necessária à 

expansão da alma e, por conseguinte, da concretização do Reino dos Céus neste mundo. 

Portanto, é preciso que cada ser humano se conscientize de que ele próprio é o responsável 

por cuidar de si – de sua alma e corpo. Isso se liga ao cuidado do mundo, em termos amplos. 

Na fé messiânica da atualidade, é comum ouvir a expressão “três colunas da salvação” 

correspondente a três práticas básicas: Johrei, Agricultura/Alimentação Natural e Belo/Arte – 

que de alguma forma constituem caminhos para o alcance da saúde plena ou integral.   

Até o presente, não encontrei evidências textuais diretas do emprego da expressão “três 

colunas da salvação” nos textos de Meishu-Sama. Este é o motivo pelo qual as considero uma 

elaboração teológica a partir do legado inicial do Fundador. Seria possível, portanto, 

identificar uma “teologia das três colunas da salvação” consolidada na tradição messiânica de 

forma criativa, a partir da articulação entre teoria (Escritos Divinos de Meishu-Sama) e 

prática, por meio das vivências concretas do cotidiano dos milhões de messiânicos espalhados 

pelo mundo. 

No Brasil, em pesquisa nos periódicos da Igreja Messiânica Mundial (IMM), vi que a 

expressão foi empregada na década de 1980, em especial a partir do Centenário do Fundador, 

comemorado em 1982. Contudo, a leitura atenta de alguns dos seus textos evidencia 

fundamentos importantes para aquilo que viria gradativamente a constituir as “três colunas de 

salvação”. Naturalmente, tais fundamentos vieram sendo aprofundados pelos posteriores 

Líderes Espirituais da IMM (a saber, Nidai-Sama, Sandai-Sama e o atual Kyoshu-Sama), 

                                                 
21 Título do texto original: 一人対一人では駄目だ (Não basta que seja de pessoa para pessoa).  
 
 



 

Andréa Gomes Santiago Tomita  » 69 

 Saberes em Ação · Ano 02 · N° 03 · Jan/Jun 2014 

auxiliados por fervorosos discípulos missionários como a reverenda Kiyoko Higuchi nos 

EUA (HIGUCHI, 1994) e o reverendíssimo Tetsuo Watanabe no Brasil, entre outros/as. 

A meu ver, o mais evidente fundamento da teologia das três colunas da salvação se 

encontra no Escrito Divino intitulado Paraíso - Mundo da Arte. Nele, o Johrei foi apresentado 

como a magnífica ‘arte da vida’, a qual, segundo o princípio do Fundador, era o próprio 

caminho a solução dos sofrimentos pela Graça Divina. Adiante, Ele apresentou a ‘arte da 

agricultura’ e a ‘arte do belo’ e afirma que, com “a junção das três, construiremos o Mundo da 

Luz, consubstanciado na trindade Verdade-Bem-Belo” (FMO, v. 5, 2008, p. 60), ou seja, o 

Paraíso Terrestre.  

Em vários outros textos, Meishu-Sama contextualizou o ensinamento sobre o princípio 

do Johrei no processo de transição para o Mundo do Dia (mundo de luz pleno em Verdade, 

Bem e Belo). Portanto, no que tange à teologia messiânica, concordo que seja necessário 

“sempre articular a reflexão sobre o Johrei com a construção do Paraíso Terrestre, uma 

civilização de abundância, saúde e paz” (JUNG, 2013, p. 88).  

A articulação Johrei ↔ Paraíso Terrestre, a meu ver, proporciona a ampliação da 

consciência do Johrei não apenas como método de conquista de saúde física, mas antes como 

princípio de purificação/ reforma do espírito e do corpo para expansão da alma dos seres 

humanos, o que, em termos coletivos, possibilita a verdadeira civilização (ou Reino dos Céus 

anunciado por Jesus Cristo) em fase de concretização pelo Messias Meishu-Sama neste 

mundo e nesta era.  

 

Considerações finais 

Como vimos, a perspectiva de uma teologia messiânica relativa ao Johrei e à verdadeira 

saúde é um campo fértil. Muitos são os textos de Meishu-Sama, os quais, lidos em relação uns 

com os outros, apresentam uma visão de saúde muito particular que constitui, de alguma 

forma, aquilo que Meishu-Sama chamou de “Evangelho do Paraíso”.  

O Johrei é boa-nova da Era do Dia. O Johrei, como princípio, permeia outras vias de 

alcance da saúde plena, como é o caso das “três colunas da salvação”. Sua missão é despertar 

a natureza divina do ser humano e purificar suas impurezas espirituais e materiais. Em outras 

palavras, o Johrei é o próprio caminho (não exclusivo) dos messiânicos para expansão da 

alma e concretização do mundo de plena Verdade, Bem e Belo. 
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A ética e os saberes na educação  

Ethics and knowledge in education 

 

Emilson Soares dos Anjos
22

 

  

Resumo: Este trabalho tem como propósito apresentar o conceito e alguns aspectos da ética 

na educação. Para isso, esta pesquisa foi fundamentada em obras de Paulo Freire, Edgar 

Morin e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Após levantamento de alguns 

temas relacionados à ética, é colocado à disposição do leitor um conteúdo de fácil 

compreensão, selecionando-se temas importantes para a educação, elencados a seguir: 

(a) os sete saberes necessários à educação do futuro, segundo Edgar Morin; (b) a ética e 

a educação nas Leis de Diretrizes e Bases LDB, e (c) saberes necessários à prática 

educativa na visão de Paulo Freire. 

Palavras-chave: ética, educação, Parâmetros Curriculares Nacionais, Leis de Diretrizes e 

Bases. 

 

Abstract: This paper aims to present the concept and some aspects of ethics in education. To 

this end, this research was based on works of Paulo Freire, Edgar Morin and the National 

Curricular Parameters (PCN). After a survey of some topics related to ethics, is available 

to the reader content easy to understand, selecting important for education issues, listed 

below: (a) the seven knowledge necessary for the future of education, according to Edgar 

Morin; (b) education in ethics and laws LDB LDB, and (c) knowledge necessary for 

educational practice in the vision of Paulo Freire. 

Keywords: ethics, education, PCN, LDB. 

  

Os sete saberes necessários à educação do futuro 

Segundo Edgar Morin (2003), os sete saberes necessários à educação não estão 

centralizados em um único nível do ensino escolar, seja ele, no caso do Brasil, fundamental, 

médio ou superior. Eles estão relacionados a problemas abordados especificamente em cada 

um desses níveis. Tais problemas dizem respeito aos setes buracos negros da educação, 

ignorados nos programas educativos.       
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Morin propõe colocar os programas educativos no centro da formação dos jovens, 

visando à sua vida futura. Em seguida, tece uma análise dos setes buracos negros da 

educação, sendo eles: o conhecimento, o conhecimento pertinente, a identidade humana, a 

compreensão humana, a incerteza, a condição planetária e a antropoética. 

 

O conhecimento 

O primeiro buraco negro diz respeito ao conhecimento. Nunca é ensinado o que é, de 

fato, o conhecimento. É sabido que os maiores problemas neste caso são: o erro e a ilusão. 

Isto poderá ser constatado quando o mundo atual mostra elementos que geram confusão entre 

ilusão e realidade. Conclui-se, portanto, que o conhecimento é sempre uma tradução, seguida 

de uma reconstrução, porque o conhecimento nunca é um reflexo ou espelho da realidade.  

No fenômeno da percepção, isso ocorre nos processos de leitura. Às vezes, na leitura de 

um artigo, os olhos saltam de uma palavra para outra e reconstroem o conjunto de uma 

maneira quase alucinatória. Neste momento, é o espírito que colabora com o que é lido. 

Outras causas de erro são as diferenças culturais, sociais e de origem.  

Cada um pensa que suas ideias são as mais evidentes. Esse pensamento leva a ideias 

normativas. Isso não ocorre somente no domínio das grandes religiões ou das ideologias 

políticas, mas também no das ciências. 

Portanto, o conhecimento não deve ser uma preocupação somente dos filósofos, mas da 

humanidade como um todo. Cada um deve levar isso em conta desde muito cedo, e explorar 

as possibilidades de erro para ter condições de ver a realidade. 

 

O conhecimento pertinente 

O segundo aspecto é que não são ensinadas as condições de um conhecimento 

pertinente, isto é, que não mutile o seu objeto, porque se segue, em primeiro lugar, um mundo 

formado pelo ensino disciplinar. É preciso ter uma visão capaz de situar o conjunto.  

A economia, por exemplo, privilegia o cálculo. Com isso, acaba esquecendo aspectos 

sentimentais como a paixão, o desejo, o temor, o medo, inerentes ao homem. Problemas na 

bolsa com quedas nas ações provocam desequilíbrios emocionais que podem levar ao pânico. 

Isso faz com que o fator econômico se relacione diretamente com o comportamento humano, 

ligando-se, desse modo, à sociedade, à psicologia, à mitologia. Essa realidade social é 

multidimensional e o econômico é apenas uma dimensão dessa sociedade. Por isso, é 

necessário contextualizar todos os dados. 
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A identidade humana 

O terceiro aspecto é a identidade humana. Nós somos Homo ludens, além de Homo 

economicus. O homem não vive só em função do interesse econômico. Há, também, o homo 

mitologicus, isto é, aquele que vive em função de mitos e crenças. Há alguns aspectos 

psicológicos do homem biológico, mas a realidade humana é indecifrável. Assim, o homem é 

uma espécie que faz parte de uma sociedade saudável. No entanto, é curioso que sua 

identidade tenha sido completamente ignorada pelos programas de instrução até tempos atrás. 

Cabe aos educadores, estudar o relacionamento entre indivíduo-sociedade-espécie como 

uma trindade, ou seja, um dos termos gera o outro e um se encontra no outro. Na sociedade 

atual, os agrupamentos disciplinares favorecem essa convergência. Para isso, foi necessário 

reconhecer que, desde a segunda metade do século XX até os dias de hoje, houve uma 

revolução científica, reagrupando as disciplinas em ciências pluridisciplinares. 

 

A compreensão humana 

O quarto aspecto é a compreensão humana. A palavra compreender vem do latim, 

compreenderem, que quer dizer colocar junto todos os elementos de explicação, ou seja, não 

ter somente um elemento de explicação, mas diversos. No entanto, a compreensão humana 

vai, além disso, pois, na realidade, ela comporta uma parte de empatia e identificação.  

No campo da educação, a grande inimiga da compreensão é a falta de preocupação em 

ensiná-la, uma vez que a sociedade é individualista. Por isso, é importante um quarto ponto: 

compreender não só os outros como a si mesmo; a necessidade de se autoexaminar, de 

analisar a autojustificação, pois o mundo está cada vez mais devastado pela incompreensão, 

que é o câncer do relacionamento entre os seres humanos. 

 

A incerteza 

O quinto aspecto é a incerteza. Apesar de, nas escolas, ensinarem-se somente as 

certezas, a ciência tem abandonado atualmente determinados elementos mecânicos para 

assimilar o jogo entre certeza e incerteza, da microfísica às ciências humanas. 

Analisando retroativamente a história da vida, constata-se que ela não foi linear, que 

não teve uma evolução de baixo para cima, mas foi uma evolução composta de ramificações. 

O homem vem de uma dessas ramificações e conseguiu chegar à consciência e à inteligência, 

não como meta da evolução, mas como parte desse processo.  
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Para isso, será necessário tomar consciência de que as futuras decisões devem ser 

tomadas, contando-se com o risco do erro e estabelecendo-se estratégias que possam ser 

corrigidas no processo da ação, a partir dos imprevistos e das informações obtidas 

previamente. 

 

A condição planetária 

O sexto aspecto é a condição planetária, sobretudo na era da globalização, no século XX 

– que começou, na verdade no século XVI com a colonização da América e a interligação de 

toda a humanidade. Esse fenômeno, segundo o qual tudo está conectado, é outro aspecto que 

o ensino ainda não tocou: o planeta e seus problemas, a aceleração histórica, a quantidade de 

informação que não se consegue processar e organizar. 

Conhecer o nosso planeta é difícil: os processos de todas as ordens – econômicos, 

ideológicos e sociais – estão de tal maneira imbricados e são tão complexos, que compreendê-

los é um verdadeiro desafio para o conhecimento. Por isso é que, daqui para frente, existirão, 

sobretudo, os perigos de vida e morte para a humanidade, como a ameaça da arma nuclear, 

ecológica, bem como o desencadeamento dos nacionalismos acentuados pelas religiões.  

É preciso mostrar que a humanidade vive agora uma comunidade de destino comum. 

 

A antropoética 

O sétimo e último aspecto é chamado de antropoética. Os problemas da moral e da ética 

apresentam aspectos diferenciados, dependendo da cultura e da natureza humana. Dentre eles 

existem o da individualidade, do social e do genético. Todos ligados diretamente à 

antropoética. No entanto, cabe ao ser humano desenvolver a ética e a autonomia pessoal, 

incluindo a participação social. O lado social da antropoética só terá sentido se for 

democrático, pois é por meio da antropoética que se permitida uma relação entre o indivíduo e 

a sociedade. Essa responsabilidade é mediada a partir do voto porque, por meio desse 

exercício democrático, obtém-se o controle indivíduo/sociedade. 

Nesse sentido, a ética humana vem se desenvolvendo cada vez mais em associações não 

governamentais como os Médicos Sem Fronteiras, o Greenpeace, a Aliança pelo Mundo 

Solidário entre outras (por exemplo às entidades religiosas), que vêm conscientizando todos 

sobre os problemas que afetam o destino da humanidade. 

Concluindo, os sete saberes necessários ao ensino, acima mencionados, serão 

indispensáveis na integração das disciplinas. A aplicação desses saberes por meio do 
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desenvolvimento da ética do gênero humano unirá todo esse universo fragmentado, 

contribuindo para civilizar a humanidade. 

 

A ética e a educação nas Leis de Diretrizes e Bases (LDB) 

A partir daqui, são apresentados, alguns conceitos básicos de ética, os objetivos gerais 

da educação e os objetivos específicos da ética segundo a leitura oficial no Brasil. Propõe 

observar, por meio do currículo, a ética na transversalidade das disciplinas, segundo as 

relações com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) e as Leis de Diretrizes e Bases 

(LDB).  

A ética é um tipo de saber que se configura no campo próprio da Filosofia. Sua 

especificidade diz respeito ao tema agir humano, relacionado aos conceitos de bem, mal, 

justiça, injustiça, permitido, proibido, dever etc.. Ainda segundo a posição socrática, a ética 

não é um conjunto de crenças, valores, costumes, preceitos e regras de conduta, quer de 

origem religiosa, política, econômica etc. Desse modo, a educação ética não pode ser 

confundida com o ensino de um conjunto de valores considerados bons, evidentemente 

segundo o julgamento daquele que ensina. Ética não é doutrinação. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), a escola tem como função 

primeira fazer educação e não apenas ensinar, ou, em outros termos, é função da educação 

escolar não apenas possibilitar a informação, mas também a formação. Por exemplo, esse 

princípio é bem explícito nas formulações seguintes: “pleno desenvolvimento da pessoa” 

(Constituição Federal, CF, 1988, Art. 205); “o desenvolvimento da capacidade de 

aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de 

atitudes e valores” (LDB, Art. 32, inciso III); “posicionar-se de maneira critica, responsável e 

construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar 

conflitos e de tomar decisões coletivas” (PCN, v. 1, p.55).  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais classificam a ética como um dos temas sociais.  

Devido à ampla complexidade, dos temas sociais, considera-se que nenhuma área de 

conhecimento isolada é suficiente para desenvolvê-los plenamente. A ética, como parte desses 

temas, é incorporada ao conjunto dos temas transversais.  

Os PCN definem os conteúdos em função dos objetivos acima mencionados para a 

educação: a formação do cidadão, considerando também o princípio da dignidade do ser 

humano, um dos fundamentos da Constituição Brasileira. 
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Saberes necessários à prática educativa 

Segundo Freire, a ética universal tem como objetivo de ensino condenar o cinismo do 

discurso dominante e a exploração da força de trabalho humano; condenar o elemento que 

acusa por ouvir dizer uma falsa verdade, golpear o fraco e indefeso, soterrar o sonho e a 

utopia. 

A ética mencionada acima deverá se manifestar nos seres humanos sem distinção de 

raça, gênero ou classe social. Por essa ética, inseparável da prática, jovens e adultos devem 

lutar, aplicando seus estudos na vida cotidiana. 

Para atingir esse objetivo, ensinar exige estética e ética. Estar longe, ou pior, fora da 

ética é uma transgressão. Por isso, transformar a experiência educativa em puro treinamento 

técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu 

caráter formador. 

Formador é o sujeito em relação com outro sujeito considerado objeto da formação, 

também visto como um paciente que recebe os conhecimentos-conteúdos-acumulados 

transferidos pelo sujeito. 

 

Não há docência sem discência 

Os saberes indispensáveis à prática docente de educadoras ou educadores críticos, 

progressistas são igualmente necessários a educadores conservadores. 

A reflexão crítica sobre a prática educativa se torna uma exigência da relação 

teoria/prática, sem a qual a teoria pode se tornar apenas ilusão, e a prática, ativismo. Isso não 

significa transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua 

construção. 

 

Ensinar não é transferir conhecimento 

Saber ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 

própria produção ou a sua construção. Isso precisa ser apreendido pelo formador e pelos 

educandos nas suas razões de ser – ontológica, política, ética, epistemológica, pedagógica – , 

e precisa ser constantemente testemunhado, vivido. 

Do ponto de vista de Freire, o discurso sobre a Teoria deve conter um exemplo 

concreto, prático; sua encarnação. Ao falar da construção do conhecimento, criticando a sua 

extensão, o formador já deve estar envolvido nela, e estar envolvendo os alunos. 
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Ensinar é uma especificidade humana 

Uma das qualidades essenciais que a autoridade docente democrática deve revelar em 

sua relação com as liberdades dos alunos é a segurança em si mesma. Essa segurança deve ser 

expressa na firmeza de quem atua, decide, respeita as liberdades, discute suas próprias 

posições e aceita revê-las. 

Segura de si, a autoridade não necessita de, a cada instante, fazer o discurso sobre sua 

existência, sobre si mesma, pois a exerce com indiscutível sabedoria. 

 

Considerações finais  

A ética, segundo as análises de Paulo Freire, Edgar Morin e presente nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) apresenta a interdisciplinaridade, facilitando, deste modo, sua 

aplicação em todas as disciplinas do currículo escolar. 

De forma breve, buscamos contribuir para o esclarecimento dos fatores sobre a ética e 

os saberes na educação, indicando a importância de futuras pesquisas para aprofundar 

conhecimentos. 
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Os limites da explicação científica e nossas concepções de mundo 

The limits of scientific explanation and our worldviews 

 

Vinícius Carvalho da Silva
23

 

 

Resumo: É possível uma definição filosófica do conceito de verdade que não seja pluralista? 

Pode a ciência compreender a verdade? Há pelo menos dois modos de entendermos a 

atividade científica. Primeiro, concebendo que a ciência descreve o mundo, expondo as 

estruturas da “coisa em si”. Neste sentido, a ciência é um discurso explicativo acerca da 

natureza. Segundo, concebendo que a ciência descreve o modo como o homem 

compreende o mundo. Assim, a ciência é um discurso acerca da relação entre o 

entendimento e a natureza, logo, uma representação ou imagem. As observações em 

laboratório são mensurações do mundo ou mensurações de certas propriedades destes 

“modelos de mundo” previstos pelas teorias? O discursivo científico pode realmente nos 

dizer algo acerca da realidade em si, ou apenas de nossas diversas formas de apreensão 

do real? 

Palavra-chave: Ciência, Teoria, Metafísica, Realismo, Lei natural 

 

Abstract: Can a philosophical definition of truth that is not pluralistic? Can science 

understand the truth? There are at least two ways to understand the scientific activity. (1) 

Conceiving that science describes the world, exposing the structures of the "thing in itself". In 

this sense, science is an explanatory discourse about nature. (2) Conceiving that science 

describes how man understands the world. Thus science is a discourse on the relationship 

between the understanding and nature, so a representation or image. Laboratory observations 

of the world are measurements or measurements of certain properties of these "world models" 

predicted by theories?  

Keywords: Science, Theory, Metaphysics, Realism, Natural Law  

 

1 - A natureza plural da ciência e suas limitações 

Os objetivos do presente trabalho são: (i) analisar se é possível elaborar um conceito 

científico definitivo de “verdade” e (ii) apresentar o realismo nomológico como metafísica 

capaz de unificar modos científicos e religiosos de conceituar a “verdade”. Quanto ao 

primeiro objetivo, surge uma primeira dificuldade: o que é um conceito científico, o que é 

ciência? Quanto ao segundo objetivo, uma questão se impõe: o realismo nomológico aparece 

no quadro de um pluralismo intransponível? Buscaremos demonstrar que sim, mas 

enfatizaremos que tal quadro é inevitável e mesmo positivo. 

                                                 
23
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Como a ciência pode chegar a um conceito de verdade, se não houver um conceito de 

ciência? Antes de tudo, devemos nos perguntar pela natureza do empreendimento científico e 

por suas limitações. O que é a ciência? Tal empreendimento possui limites? Defendemos que 

há uma discrepância entre como o senso comum percebe a ciência e a ciência tal como é, ipso 

facto. Para o outsider, o leigo, a ciência possui status de empreendimento universal, 

consensual, o meio pelo qual verdades absolutas são descobertas e progressos inquestionáveis 

realizados. Para o insider, o homem de ciência, parece claro que a ciência não é homogênea, 

universal, que os conhecimentos ensejados por ela não são, na maior parte dos casos, e quiçá 

nunca sejam, mutatis mutandis, verdades absolutas e eternas
24

. 

Estamos convencidos de que, epistemicamente, nada nos autoriza a falar em “A 

Ciência”. Podemos falar de concepções de ciência, de instituições científicas, de cientistas, de 

múltiplos modos de se fazer ciência, enfim. Há, portanto, um pluralismo, uma “des-unidade” 

que não pode ser ignorada
25

. O conceito de ciência, precedido pelo artigo definido “A” só 

pode ser utilizado, e com todas as reservas, quando, e somente quando, tomamos a ciência 

como um tipo ideal, ceteris paribus, isto é, quando, abstraindo toda a complexidade e 

diversidade envolvida em tal empreendimento, pensamos nas características comuns e 

fundamentais, se é que existem, de todo e qualquer fazer científico. 

Qual logos transmitiria a verdade científica senão a teoria científica? Todavia, a teoria 

científica vive em ambiente plural, como dissemos. Tal como Planck, lembramo-nos do 

pluralismo teórico de Boltzmann
26

, de seu darwinismo epistêmico encontrado, de certo modo, 

também em Pierre Auger: as teorias científicas são ricamente diversas. Os mesmos fatos 

podem ser explicados por duas ou mais teorias. Não há nenhum critério de verdade que nos 

permita privilegiar a teoria verdadeira em detrimento das falsas. O que fazemos, então, é 

“escolher” as teorias que mais se ajustam aos fatos, que os explicam melhor, que nos 

permitam realizar previsões mais acuradas
27

. Isso é tudo, e já é muito! 

                                                 
24

  Mokiti Okada em O Alicerce do Paraíso sustenta uma distinção entre Verdade e Pseudoverdade. De acordo com Okada, 
os conhecimentos da ciência são pseudoverdades (OKADA, M. 1987, p. 356). 
25

 Posição defendida por Peter Galison em: GALISON, P. The Disunity of Science. Standford: Stanford University Press. 1996.  
26

 Para uma compreensão maior do pluralismo de Boltzmann recomendamos o texto de Antonio Augusto Passos Videira: A 
Filosofia da Ciência de Ludwig Boltzmann: atomismo, mecânica clássica, darwinismo e pluralismo teórico. in A 
inevitabilidade da Filosofia na Ciência Natural do século 19: O caso da Física Teórica (VIDEIRA. A Inevitabilidade da Filosofia 
na Ciência Natural do século 19. Ijuí: Editora Unijuí, 2013).  
27

 Pierre Duhem defende em A Teoria Física um tipo de convencionalismo, de acordo com o qual, as teorias físicas não são 
nem verdadeiras nem falsas, mas, mais ou menos adequadas. Sempre podemos persistir em uma teoria física, caso não 
esteja de acordo com os fatos, promovendo ajustes, sem limite lógico, para que tal continue sendo adequada (DUHEM. P. A 
Teoria Física: Seu objeto e sua estrutura. Rio de Janeiro: Eduerj, 2014).  
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Será tal pluralismo consequência de nossas inexoráveis incertezas epistêmicas? De 

nossas limitações cognitivas? Será a expressão direta da Abundância da Realidade?
28

 O 

resultado do fato de que o real nos supera imensamente? Seja como for, esse pluralismo se faz 

notar, nos mais diversos níveis da ciência: metafísico, heurístico, metodológico, lógico, 

propedêutico e pedagógico, político e institucional. Literalmente, não cabe aqui, discutir todos 

esses níveis. Analisemos, pois, o pluralismo metafísico, por meio da diversidade de (i) 

pressupostos transcendentais das teorias científicas, tais como (a) objetividade, (b) 

simplicidade, (c) neutralidade, (d) economia et caetera, extraídos das mais diversas 

metafísicas, como idealismo ou realismo, por exemplo, e (ii) interpretações das teorias 

científicas. Pensamos que não haja teoria científica que não possua pressupostos 

transcendentais, isto é, que não haja ciência sem metafísica. Mesmo o Círculo de Viena, que 

buscou inutilmente eliminar da ciência toda metafísica, possuía pressupostos transcendentais, 

tais como a crença na fiabilidade das experiências sensoriais e a aceitação da dicotomia entre 

juízos analíticos e juízos sintéticos
29

.  

Entre as concepções metafísicas mais comuns da ciência, podemos citar o realismo (de 

Galileu, Newton, Planck, Einstein entre tantos outros, muitos, tanto quanto muitos são os 

tipos de realismo), o idealismo (de James Jeans e Erwin Schrödinger etc.), o positivismo (de 

Mach, Carnap, Schilick, Neurath, Reichenbach etc.) e assim por diante. Os pressupostos são 

postulados a priori, a partir dos quais as teorias são elaboradas. De certa forma, porque 

condições sine qua non, tais pressupostos ocorrem “antes” das teorias, como fundamentos 

filosóficos delas. Não é fácil, e quiçá impossível, em certos casos, distinguir os pressupostos 

das interpretações, mas a ideia é de que as interpretações ocorrem a posteriori, a partir da 

análise dos resultados das teorias.  

Os pressupostos seriam o terreno sobre o qual as teorias são construídas – as 

construções se adaptam, respondem, fazem-se a partir dos acidentes do terreno. As 

interpretações são as concepções de mundo que extraímos da obra já pronta (ou, como talvez 

nenhuma obra científica jamais fique plenamente pronta, depois da obra já avançada). 

Evidentemente, há uma relação entre pressupostos e interpretações – as interpretações 

                                                 
28

 A ideia de que a realidade é abundante, isto é, que é mais ampla e rica do que podemos entender, encontra-se na obra 
La conquista de la abundancia de Paul Feyerabend.  
29

 De acordo com Karl-Otto Apel em  “Solipsismo metódico como pressuposto transcendental da ideia de ciência unitária” in 
Estudos de Moral moderna, a Logic of Science neopositivista possuía pressupostos transcendentais, apesar de propagar que 
estes deviam ser eliminados da ciência. Dois dos pressupostos seriam, (i) a pressuposição da validade da lógica formal, e,  
muito mais elementar, a pressuposição de que a ciência deve se ocupar somente dos fatos, e (ii) a pressuposição de que 
existem fatos! (APEL.1994, p. 33).  Para uma explicação mais detalhada do viés metafísico da distinção positivista (de 
origem kantiana) entre juízos sintéticos e juízos analíticos, ver nas referências a obra O Colapso da Verdade de Hilary 
Putnan.  
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também são, em alguma medida, moldadas pelos pressupostos. É certo também que algumas 

obras são tão imprevisíveis e complexas, tantas novidades surgem ao longo de sua execução, 

que a interpretação da teoria pode destoar dos velhos pressupostos assumidos em seus 

estágios iniciais.  

Foi assim que Schrödinger, ao desenvolver a mecânica ondulatória, assumindo estar 

lidando com entes físicos que se comportavam como ondas, formulou uma interpretação 

idealista da mecânica quântica, de acordo com a qual aqueles entes físicos quânticos eram 

concepções em uma mente eterna transcendental. Neste caso específico, não há, 

aparentemente, qualquer conexão entre os pressupostos assumidos pela mecânica ondulatória 

e tal interpretação idealista. Schrödinger, todavia, argumenta que há: ou interpretamos que a 

mecânica quântica pressupõe a existência de tal observador eterno transcendental, ou não 

poderemos entender por que o mundo não oscila entre o ser e o não-ser. Se são os eventos de 

observação que promovem a “atualização” da realidade, a passagem da possibilidade 

matemática à realidade física – da potência ao ato –, o que ocorre em nível global com o 

universo, uma vez que não está sendo observado em sua totalidade? Ora, como não está sendo 

observado, o universo não é! Mas o universo é! Logo, está sendo observado! Entretanto, não 

são nossas mensurações que observam o universo em sua globalidade. Portanto, há um 

observador universal, ou evento universal de observação – que soa menos antropomórfico – 

por meio do qual o universo não é somente uma insolúvel trama de universos potenciais, mas 

o universo físico
30

. 

O pluralismo de interpretações é tão abundante quanto o pluralismo de pressupostos. 

Existem dezenas de interpretações da mecânica quântica, e muitas das quais, por exemplo, 

nos sugerem uma concepção de mundo radicalmente distinta daquela oferecida pela 

interpretação de Schrödinger, que mencionei acima. A mais tradicional é a Interpretação de 

Copenhagen, formulada principalmente por Bohr e Heisenberg. São conhecidas também a 

interpretação determinista de Einstein, que se opôs à Interpretação de Copenhagen
31

; a 

interpretação de Feynmann, de acordo com a qual, entre A e B, uma partícula γ percorre todas 

as n trajetórias possíveis; a interpretação das variáveis ocultas, de David Bohm; a 

interpretação do multiverso; dos universos paralelos et caetera. Não há critério absoluto, 

claro, indiscutível, para que possamos decidir por uma interpretação. Tal decisão é e 

                                                 
30

 Para uma compreensão maior da interpretação da mecânica quântica de Schrödinger, recomendamos a obra do físico-
filósofo Minha Concepção do Mundo [ver referências bibliográficas]. Também pode ser útil o artigo A Filosofia da Natureza 
de Erwin Schrödinger de Vinícius Carvalho da Silva: SILVA, V. C. Ensaios Filosóficos, Volume IV - outubro/2011. 
31

 Podemos conhecer melhor as ideias gerais da Interpretação de Copenhagen lendo as obras de Niels Bohr, Física atômica 
e conhecimento humano e de Werner Heisenberg, Física e Filosofia e A Parte e o Todo[ver referências bibliográficas]. 
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permanecerá sendo, mutatis mutandis, uma posição filosófica, isto é, uma assunção 

metafísica
32

.  

Há também o pluralismo conceitual. Um conceito x admitirá diversas definições, 

algumas das quais podendo ser totalmente discordantes. O próprio conceito de “ciência” não 

escapa a tal fato. Neste trabalho quero apresentar duas concepções de ciência: (i) ciência 

como produção de representações (modelos) do mundo e (ii) ciência como descoberta e 

explicação do mundo tal como é. No primeiro caso, a ciência é a tentativa metódica, 

sistemática, racional, de elaborar uma cosmovisão epistêmica da realidade. Sendo assim, se a 

ciência é uma representação, uma imagem, e não uma explicação, um retrato fidedigno do 

real, então não há relação de identidade entre uma teoria científica e a realidade. Deste modo, 

não se exige que um modelo seja verdadeiro, mas que esteja de acordo com os fatos da 

experiência. Modelos distintos podem explicar o mesmo conjunto de fatos. Tudo o que 

podemos nos perguntar é qual modelo é mais econômico, mais simples, qual modelo é mais 

útil? No segundo caso, a ciência é a busca de compreensão do mundo e a tentativa de oferecer 

uma explicação epistêmica da realidade. Então, uma teoria científica é verdadeira se, e 

somente se, reflete (compreende e explica) perfeitamente a realidade. Todavia, essa reflexão 

perfeita entre teoria e realidade é um ideal “inatingível”.  A reflexão nunca será perfeita, mas 

a lacuna entre teoria e realidade pode ser constantemente reduzida, de modo que uma 

aproximação entre ambas seja cada vez mais viável.   

Como vimos, não cabe no primeiro caso perguntar pela verdade em si. A noção de 

verdade é meramente instrumental ou pragmática. Verdadeiro é o modelo que “funciona” 

melhor. Se quisermos um conceito científico de verdade, de acordo com o qual a verdade seja 

objetiva, deveremos assumir o segundo caso: a ciência como compreensão e explicação do 

mundo é a ciência como conquista da verdade. Parece que avançamos, mas nem tanto: quais 

os limites da ciência? É possível que a ciência elabore uma cosmovisão completa, definitiva, 

ou que conquiste uma compreensão completa ou definitiva? É possível uma teoria total? 

Também são plurais as respostas para tal questão. De acordo com Pierre Auger,   o 

empreendimento científico é dinâmico, evoluindo constantemente, de modo que nunca 

chegará a uma compreensão total da realidade
33

. Já Steven Weinberg defende que a ciência 

                                                 
32

 Defendo tal posição no trabalho A interpretação filosófica da mecânica quântica de Werner Heisenberg: ontologia 
matemática e crise nos fundamentos da lógica clássica. SILVA, V. C. A interpretação filosófica da mecânica quântica de 
Werner Heisenberg: ontologia matemática e crise nos fundamentos da lógica clássica. Rio de Janeiro: PPGFIL-UERJ, 2013. 
 
33

 Pierre Auger em Os métodos e limites do conhecimento científico [ver referências].  
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está progredindo cada vez mais, e, em algum momento futuro, terá elaborado uma teoria total, 

capaz de uma compreensão definitiva da realidade
34

.  

O físico-filósofo alemão Werner Heisenberg abordou a questão dos limites da ciência 

de forma diferente. Ao invés de se perguntar se é possível uma teoria total, uma explicação 

teórica e definitiva sobre todas as coisas, seu questionamento foi: ‘É possível que a ciência 

compreenda o nível ontológico fundamental da realidade? Que vislumbre seu nível mais 

profundo?’ Heisenberg defendeu que há no mundo uma ordem central que organiza toda a 

realidade. O físico-filósofo nos deixou elementos para que tal “região” seja interpretada como 

núcleo sintético máximo, onde mal podemos distinguir as diferentes faces do espírito, onde as 

partes encontram tamanha ligação com o “Todo”, que nos perguntamos, tal como Tales, se 

“Tudo” não é realmente “Um”: 

 

Há aqui um poder ainda mais elevado que, sem ser influenciado por nossos 

desejos, decide derradeiramente e, com isso, valora. Por isso, o mais 

importante também são os domínios da ciência pura, domínios nos quais não 

se fala de aplicações práticas e nos quais o puro pensamento segue o rastro 

da harmonia velada no mundo. Essa região de todas a mais interna, na qual a 

ciência e a arte quase não conseguem mais ser diferenciadas, talvez seja para 

a humanidade de hoje o único lugar em que a verdade se encontra diante 

dela de maneira totalmente pura e sem encobrimentos por meio de ideologias 

ou desejos humanos. (HEISENBERG, 2009, p. 147) 
 

Por meio da ciência, podemos vislumbrar a “ordem central”. Heisenberg defende um 

profundo parentesco entre a ciência e a arte: ambas podem elevar o ser humano acima do 

materialismo vulgar e levá-lo à experiência das estruturas elementares da realidade. 

 

2 - O realismo nomológico como metafísica da ciência natural e seus pressupostos 

transcendentais.  

Sustentamos que a ciência possui pressupostos transcendentais que são sua condição 

sine qua non. Se a metafísica adotada como fundamento filosófico da ciência natural for o 

realismo nomológico, então teremos, ao menos, dois pressupostos centrais: (i) a realidade 

objetiva do mundo e (ii) a ordenação nomológica
35

 da realidade. Tal metafísica, portanto, é 

realista, porque concebe a ‘abundância do real’. Nós, seres humanos, somos existências 

limitadas em coordenadas específicas do espaço-tempo. Este pequeno instante, que é a 

presença humana no kosmos constitui nossa experiência de uma realidade rica e variada que 
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 Steven Weinberg em Os limites da explicação científica [ver referências]. 
35

 Nomos, no grego “lei”, “ordem”; νόμος, nómos; pl. νόμοι, nómoi 
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existe independente de nós. Tal realismo é nomológico, porque compreende que essa 

realidade é ordenada. Aquilo que chamamos “leis da natureza”, em física, é expressão dessa 

ordem.  

De acordo com o realismo nomológico, teoria e experiência são indispensáveis, embora 

a teoria seja o elemento fundamental. A teoria precede a experiência
36

.  Nenhuma experiência 

ocorre a esmo
37

. Realizar uma experiência requer um pano de fundo abstrato, uma base 

teórica qualquer, ou, no último dos casos, envolve, ao menos, a assunção de uma posição 

metafísica que não pode ser justificada pela experiência, mas somente presumida como 

verdade pela razão: ao realizarmos uma experiência, já assumimos o ideal metafísico de 

kosmos, de ordem. Assumimos o princípio nomológico de uniformidade e ordem da natureza. 

Pressupomos que a realidade é ordenada. Não experimentamos para verificar se há ordem no 

mundo natural. Experimentamos para mensurar a ordem, que, “sabemos”, o configura. O ideal 

de ordem, portanto, é uma posição metafísica fundamental para todo e qualquer trabalho 

científico
38

. Uma condição de possibilidade do trabalho científico e não uma consequência 

deste. Nas palavras de Einstein: 

 

A pesquisa científica baseia-se no pressuposto [grifo nosso] que todos os 

acontecimentos, inclusive os atos da humanidade, são determinados pelas 

leis da natureza. (...) em última instância, a crença na existência de leis 

gerais fundamentais também se apoia numa espécie de fé (EINSTEIN. 1936, 

f. 52-337)
39

.   

 

A metafísica, portanto, é constitutiva da ciência. Deste modo, o ideal de ordem, fruto da 

especulação livre e elemento constituinte estrutural da ciência, não somente preexiste a 

                                                 
36

 Sendo assim, poderíamos falar em um “realismo nomológico racionalista”.  
37

 Nas palavras de Bachelard, em A Epistemologia: “Nenhum físico gastaria ‘a sua credibilidade’ em mandar construir um 
instrumento sem destinação teórica. Em física, a experiência ‘para ver’ de Claude Bernard não tem sentido” (BACHELARD. 
2006,  p. 120). 
38

 Galison crítica os filósofos da ciência por suas universalizações, e concordamos acima que a própria ciência deve ser 
tomada como empreendimento local, logo, não universal. Todavia, nem todas as universalizações nos parecem descabidas 
e equivocadas. A assunção do ideal de ordem como metafísica universal da ciência nos parece inevitável, inclusive para 
legitimá-la culturalmente e justificá-la social e institucionalmente. Por que convencemos as agências de fomento a investir 
bilhões em projetos de pesquisa? Por que a ciência dá certo! Porque oferece resultados! Ou seja, porque ela encabeça o 
discurso de que há regularidades na natureza, e que podemos conhecer e até manipular tais regularidades. Que o real seja 
ordenado pode nos parecer um conhecimento tácito, necessário, óbvio. Talvez não faltem círculos que o considerem tolo. 
Mas talvez não se trate de conhecimento, senão de convencimento, que, por sua vez, não seja nada óbvio, tampouco 
necessário. Na verdade, o que o senso comum não considera é que esse “convencimento” possui uma história e uma 
geografia. Começou entre os gregos pré-socráticos há cerca de 2.500 anos, quando filósofos como Tales compreenderam 
que, embora os fenômenos físicos fossem aparentemente diversos e complexos, eles deveriam ser reduzidos (unificados) a 
causas comuns simples. É esse o sentido do “Tudo é Um” de Tales. Em 10.000 anos de cultura e milhares de anos de vida, 
foi há apenas dois milênios e meio, portanto, que o homem passou a conceber o mundo como realidade ordenada. E foi 
essa guinada na história do pensamento que tornou possível que um dia esse mesmo homem fizesse ciência e continuasse 
a fazê-la “sempre”. A cada evento científico, esse ideal filosófico é renovado e atualizado. Deste modo, a presença da 
metafísica na ciência é fundamental, inevitável e sempre atual. 
39

 EINSTEIN. Carta a P. Wrigth, 24 jan. 1936, Arquivo Einstein, filme 52-337.  
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qualquer experiência, como é o elemento filosófico que lhe dá sentido. Se o físico realmente 

cogitasse por um instante sequer que o mundo é kaos, que a realidade não é ordenada, não 

haveria o menor sentido em montar um laboratório e experimentar algo, pois o resultado do 

experimento seria fruto do mero acaso e muito provavelmente nunca mais se repetiria. O ideal 

metafísico de ordem prescreve que, se experimentarmos, obteremos regularidades, e caso a 

realidade não fosse ordenada, a experimentação obteria apenas fatos isolados desconexos
40

. A 

física está fundamentada na assunção metafísica do ideal de ordem e sua razão de ser é 

justamente compreender como essa ordem regula os fenômenos. Nas palavras de Steven 

Weinberg, em Os limites da explicação científica: “Os físicos estão interessados na 

explicação de regularidades de princípios físicos, e não com eventos individuais” 

(WEINBERG, p. 1)
41

. Este “sentimento” de que o mundo é pleno de ordem (e beleza) guia, 

não somente toda a física de Einstein, mas toda sua vida
42

: para Einstein, o universo é a 

expressão de uma profunda ordem. Essa ordem é também beleza, pois tudo está disposto de 

modo determinado na natureza. (JAMMER, 2013, p. 42)
43

. De acordo com Einstein, a ordem 

que rege a natureza a determina totalmente, não havendo qualquer evento que não seja o 

resultado de um determinismo irrestrito. Disso decorre a plena racionalidade do real: “não 

encontrei expressão melhor do que ‘religiosa’ para a confiança na natureza racional da 

realidade (JAMMER, 2013, p. 95)
44

. 

O realismo nomológico é antimaterialista, pois concebe que o nomos, a ordem, a lei 

natural precede, possibilita, determina, mantém, o mundo físico – o mundo material não gera 

a ordem, é gerado por ela, é a concretização fenomênica da ordem.  

 

2.1 - O realismo nomológico e o conceito de “verdade”.  

 

                                                 
40

 Nas palavras de Max Born em Einstein’s Theory of Relativity, a física não observa coisas, mas regularidades, relações 
(BORN, 1965, p. 332).  
41

 Ibidem, n. 11. (p.6) 
42

 Para Einstein, a ordenação da realidade compreende a racionalidade da realidade. A razão é capaz de conceber a ordem 
que organiza o mundo, e é somente essa concepção que permite ao ser humano fazer ciência e apreender o real: “Todos os 
indivíduos a quem devemos as grandes conquistas criativas da ciência estiveram imbuídos da convicção verdadeiramente 
religiosa de que nosso Universo é uma coisa perfeita e susceptível ao esforço reacional da busca do conhecimento” 
(JAMMER, 2013, p. 93). Esta citação que aparece em Jammer, encontra-se, no original, no Arquivo Einstein, filme 29-118. 
Nesta citação, Einstein parece reforçar nossa ideia de que o ideal de ordem é uma posição metafísica que possibilita o 
empreendimento científico. Portanto, uma posição metafísica do homem de ciência em geral.   
43

 Max Jammer, citando Albert Einstein in EINSTEIN, A.Büsching, 25 out. 1929, Arquivo Einstein, filme 33-275.  
44

 Max Jammer, citando Albert Einstein. O original do texto encontra-se no Arquivo Einstein, filme 21-274. Parece que nossa 
ideia de que o “ideal de ordem” não é um conhecimento, mas um “convencimento”, ou seja, uma posição metafísica 
anterior a qualquer ciência e que possibilita seu surgimento, é corroborada por tal citação de Einstein, afinal, a confiança na 
natureza racional da realidade é considerada por Einstein como sendo de espécie “religiosa” – uma crença –, portanto, 
como condição de possibilidade da ciência, não como sua consequência, embora a ciência, revelando a ordenação das 
ligações naturais, reforce e confirme tal metafísica.     
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Há outro pressuposto transcendental do realismo nomológico: para a ciência, 

compreender a verdade é compreender a realidade tal como ela é. Verdade = Realidade.  

Todavia, tal compreensão está sempre em mutação, nunca é plena. Desta forma, a ciência 

pode abarcar cada vez mais a realidade, e assim, aproximar-se cada vez mais da verdade, 

embora tal compreensão nunca seja plena. O paralelo com MokichiOkada aqui é inegável. 

Também para Okada, “a verdade é o próprio estado natural das coisas”
45

. Por meio do modo 

como o realismo nomológico conceitua “verdade”, quais são as possíveis relações entre o 

espírito científico e o espírito religioso? Para responder a tal questão, estudemos um caso 

específico: a influência do conceito de Deus elaborado por Espinosa, na física e na filosofia 

da ciência de Einstein.  

De acordo com Max Jammer, em Einstein e a Religião, Física e Teologia, a filosofia 

não é um mero interesse pessoal, tampouco algo trivial. A filosofia de Baruch Espinosa 

influencia o físico teórico de modo profundo. Para fundamentar sua visão, Jammer, cita uma 

carta de Einstein a E. Büsching, de 25 de outubro de 1929: “Nós, seguidores de Espinosa, 

vemos nosso Deus na maravilhosa ordem e submissão às leis de tudo o que existe (...)” 

(JAMMER, 2013, p. 42). Einstein, já não o jovem do laboratório de patentes de Berna, de 

1900, tampouco o leitor voraz de Mach, da Akademie Olympia, mas sim o físico teórico de 

1929, declara-se um seguidor de uma dada metafísica. Na realidade, são abundantes na 

literatura de Einstein passagens nas quais ele deixa claro que é um adepto da filosofia de 

Espinosa. Em resposta ao rabino Herbert S. Goldstein, o físico teórico declarou: “Acredito no 

Deus de Espinosa, que se revela na harmonia ordeira daquilo que existe (...)” (JAMMER, 

2013, p. 40). A partir de tal citação, poderíamos argumentar que Einstein foi um realista 

nomológico, pois concebia a ordenação da realidade objetiva, e sustentava que tal ordem era a 

expressão do “Deus de Espinosa”. Que Deus é esse? Não é antropomórfico, não é pessoal; é, 

em suma, inefável, revela-se como beleza e mistério de um universo ordenado.  

Mas não é somente em cartas e conversas informais que Einstein declarava seu 

espinosismo. Nos textos Religião e Ciência e Religiosidade da Pesquisa sua posição fica 

evidente. Seu próprio trabalho científico estaria impregnado de tal metafísica. A começar por 

seu determinismo forte e por sua inabalável convicção na racionalidade do mundo: “Einstein 

foi mais influenciado pela tese espinosista de um determinismo irrestrito e pela crença na 

existência de uma inteligência superior, que se revela na harmonia e na beleza da natureza” 
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 Mokiti Okada: “Verdade e Pseudoverdade” in O Alicerce do Paraíso( ver nota 1, p.2).  
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(JAMMER, 2013, p. 39). Jammer questiona se Einstein também não teria sido influenciado 

pela filosofia de Espinosa na busca por uma teoria do campo unificado: 

  

Esses sentimentos [de religiosidade espinosista] decerto motivaram também 

sua incansável tenacidade na busca de uma teoria de campo unificada, tarefa 

na qual embarcou logo após a conclusão de sua Teoria Geral [relatividade 

geral]
46

. (...) É bem possível que essa crença tenha-se enraizado em sua 

convicção espinosista da unidade da natureza (JAMMER. 2013, p. 46).   
 

A filosofia de Espinosa, de acordo com Jammer, “pode” ter sido importante para 

Einstein também na elaboração de uma constante cosmológica, uma hipótese ad hoc a partir 

da qual poderia deduzir um universo estático da relatividade geral
47

: “Houve quem sugerisse 

que ele tivesse cometido esse erro crasso [elaborar a constante cosmológica] por ter sido 

influenciado por Espinosa, que havia declarado em sua Ética que Deus é imutável” 

(JAMMER, 2013, p. 50). Jammer considera tal questão desconcertante e em aberto: “É bem 

possível que a motivação para introduzir a constante cosmológica tenha sido o resultado 

direto da influência espinosista (JAMMER, 2013, p. 114). A constante cosmológica evita que 

da relatividade geral seja deduzido um universo dinâmico
48

. Espinosa, na Ética, corolário 2 da 

proposição 20, parte I, sustenta que “Deus é imutável”, ou seja, que o universo é imutável. 

Logo, não poderia ser dinâmico (ESPINOSA. 1957, p. 38).  

De acordo com Einstein, portanto, o universo encerra uma sublime beleza: quando o 

investigamos, vemos ordem, simplicidade, elegância e mistério. O cientista é aquele que tem a 

experiência do embevecimento diante do universo infinito e de suas leis, buscando a 

compreensão da realidade. A experiência mais sublime que o ser humano pode experimentar 

seria esta: a da beleza e do mistério. Chegar à verdade, portanto, de acordo com Einstein, é 

compreender a realidade nomológica, o próprio “estado natural das coisas”, na visão 

okadiana. (OKADA. 1987, p. 20).  
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 A essa altura, o racionalismo de Einstein, sua aposta na teoria pura, era tão evidente, que o mesmo era visto por alguns 
pares como um matemático. Bassalo cita a impressão que Wolfgang Pauli teve, na ocasião, do trabalho de Einstein. Em 
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iher Anwendgungen 5: Physik, p. 539) já se mostrara cético em relação ao campo unificado de Einstein.  
Tal discussão pode ser vista em: BASSALO. Einstein e o Campo Unificado. In:  www.bassalo.com.br.  
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Teologia, ele levanta e discute tais possibilidades. JAMMER, M. Einstein e a religião: Física e Teologia. Rio de Janeiro: 
Contraponto, 2011.  
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 Mário Novello, em Do Big Bang ao Universo Eterno, narra a passagem em que Friedmann submeteu à revista alemã 
Zeitschrift fur Physik um artigo com uma solução dinâmica para o universo relativístico. A Revista teria solicitado a Einstein 
que fosse o árbitro de tal trabalho, e este, por cerca de um ano havia impedido a publicação, quando, por conta de 
pressões externas, por fim cedeu. Todavia, ainda assim, escreveu uma nota para que fosse publicada junto ao artigo, 
advertindo os leitores de possíveis erros nos cálculos de Friedmann, (os quais, na realidade, não existiam). Novello se 
pergunta quais razões extracientíficas poderiam ter influenciado Einstein em sua recusa obstinada de um universo dinâmico 
(NOVELLO, 2010, p. 37-39).  
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Caminho parecido é trilhado por Max Planck, de acordo com o qual, como cientistas, 

nós admitimos que as leis da natureza revelam uma ordem profunda que rege o universo, e 

que existe independente de nós. O objetivo da ciência é a incansável busca do absoluto. As 

ciências naturais pressupõem a existência de Deus, pois pressupõem que o mundo é regido 

por uma profunda ordem. A ciência natural torna evidente a existência de uma essência 

profunda que mantém o real ordenado por meio de leis universais invioláveis
49

.  

Concluímos, portanto, que o conceito de ordem oferecido pelo realismo nomológico 

promove uma síntese profunda entre os conceitos de realidade, verdade e lei natural, 

unificando modos científicos e religiosos de se conceituar “verdade” e que tal perspectiva 

responde as questões centrais colocadas no início deste trabalho: É possível uma definição 

filosófica do conceito de verdade que não seja pluralista? Pode a ciência compreender a 

verdade?  

Ao longo de nossa investigação buscamos salientar que há pelo menos dois modos de 

entendermos a atividade científica. Primeiro, concebendo que a ciência descreve o mundo, 

expondo as estruturas da “coisa em si”. Neste sentido, a ciência é um discurso explicativo 

acerca da natureza. Segundo, concebendo que a ciência descreve o modo como o homem 

compreende o mundo. Sendo assim, a ciência é um discurso acerca da relação entre o 

entendimento e a natureza, logo, uma representação, ou imagem. O discursivo científico pode 

realmente nos dizer algo acerca da realidade em si, ou apenas de nossas diversas formas de 

apreensão do real?  

De acordo com o realismo nomológico, a ciência é uma tentativa de explicação da 

realidade ordenada. A realidade abundante, todavia, não pode ser plenamente compreendida 

pela ciência. Logo, esta não é um retrato total da realidade, mas uma imagem parcial sempre 

em mutação, que sempre pode se ampliar, mas que, por mais ampla que se torne, nunca 

conterá o todo. Ou seja, o realismo nomológico encontra-se na interseção entre as duas 

concepções de ciência que apresentamos. A ciência é uma imagem, um modelo. Contudo, à 

medida que o conhecimento avança, esse modelo se aproxima cada vez mais da realidade em 

si, como um espelho do real que, aos poucos, pode ser lapidado, ganhando em nitidez. Isto 

equivale a dizer que a explicação da realidade não pode ser nem direta, nem completa. Para o 

realismo nomológico a ciência busca compreender e explicar a realidade, porque há uma 

realidade ordenada nomologicamente que pode ser compreendida e explicada parcialmente. 

Logo, a compreensão não é plena e a explicação não é perfeita – mas há uma noção de 
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 Max Planck. “Ciência e Religião”.  in Auto biografia científica e outros ensaios.(PLANCK, M. Auto biografia científica e 
outros ensaios. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013) 
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verdade que não é meramente instrumental, utilitarista ou pragmática. A verdade que a ciência 

busca alcançar é o entendimento da realidade tal como ela é, ou seja, a grande aspiração 

científica é entender a ordem, o nomos que organiza e determina toda a realidade. O 

entendimento pleno, definitivo, nunca se realiza, mas o entendimento parcial está sempre em 

movimento. Ele pode se abrir, ampliar-se, inflacionar, aproximar-se da verdade, ou pode 

deflacionar e encolher, encerrar-se em imagens restritas, e se distanciar do real. A história da 

ciência é uma aventura intensa, e não um progresso linear. 

Neste trabalho, assumimos como objetivos (i) analisar se é possível elaborar um 

conceito científico definitivo de “verdade” e (ii) apresentar o realismo nomológico como 

metafísica capaz de unificar modos científicos e religiosos de conceituar a “verdade”. 

Concluímos que o realismo nomológico não põe fim ao pluralismo inexorável, constitutivo da 

ciência tal como a concebemos. O pluralismo, todavia, é positivo: a ciência evolui a partir da 

tensão entre as mais diversas metafísicas, métodos, teorias. Sempre será possível, mutatis 

mutandis, a coexistência plural de metafísicas, teorias e interpretações. Todavia, quando, em 

meio a cenário tão diverso e multifacetado, assumimos o realismo nomológico, ganhamos em 

simplicidade, economia e elegância, pois este nos permite unificar múltiplos modos de se 

conceituar a verdade. Ciência e Religião podem, realizar uma profunda síntese conceitual. 

Para ambas, a verdade será ‘o próprio estado natural das coisas’.  
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O johrei fora da Igreja: O caso da feira de artesanato de 

Campinas 

The johrei out of the church: the case of the craft fair from Campinas city 

 

Hellen da Fonseca
50

 

 

Resumo: O presente artigo tem o objetivo de discorrer, baseado no método etnográfico, 

acerca das práticas religiosas que ocorrem fora dos templos, ou seja, em ambientes em 

que não há orientação institucional. O recorte temático consiste na análise de um Núcleo 

de Johrei que ocorre aos finais de semana durante a Feira de Artesanato da cidade de 

Campinas. No que respeita às atividades do grupo, constatou-se discrepâncias e 

reproduções em relação ao próprio ambiente institucional dos Johrei Centers. O artigo 

pretende discorrer a respeito das possíveis relações existentes entre os espaços 

institucionais – papel esse atribuído aos Johrei Centers – e os não institucionais – 

representado pelo Núcleo de Johrei da Feira de Artesanato da cidade de Campinas.  

Palavras-chave: trânsito religioso; johrei; feira de artesanato; Igreja Messiânica Mundial do 

Brasil. 

 

Abstract: This article aims to analyze, based on the ethnographic method, the religious 

practice that happen out of temples and churches, where there is no institutional 

orientation. The purpose is to analyze a religious group who practice johrei at the Craft 

Fair in Campinas, São Paulo.  During the fieldwork, some differences and reproductions 

related to the institutional places were found. This article pretends to discuss about the 

possible relations between the institutional places – such the official unities of the 

Church of World Messianity of Brazil – and the no institutional – represented by the 

religious group who apply johrei at the Craft Fair in Campinas.  

Keywords: religious transit; johrei; craft fair; the Church of World Messianity of Brazil. 

 

Introdução 

Instituída no Japão em primeiro de janeiro de 1935 por Mokichi Okada (1882-1955), a 

Igreja Messiânica Mundial
51

 (IMM) chegou ao solo brasileiro em 1955, por meio da 

imigração japonesa. Em meados da década de 1960, a religião passou a angariar fiéis sem 

descendência japonesa. Tal crescimento fez com que a instituição adquirisse o registro de 

pessoa jurídica no ano de 1964, e, desde então, passou a ser denominada em território 

nacional por Igreja Messiânica Mundial do Brasil
52

 (IMMB) (TOMITA, 2009). De acordo 
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terapêutica do johrei entre os fiéis da Igreja Messiânica Mundial do Brasil: um estudo etnográfico”. Contato: 
hellen.fonseca100@gmail.com  

51 Do japonês: Sekai Kyusei Kyo 世界救世教. 
52

  Uso a sigla IMM para me referir a sede da Igreja Messiânica Mundial localizada no Japão, também conhecida por Sede 
Geral. A sigla IMMB (Igreja Messiânica Mundial do Brasil) refere-se à sede da IMM localizada no Brasil. Ambas possuem 
instâncias administrativas independentes, ainda que a segunda esteja subordinada à primeira.   

mailto:hellen.fonseca100@gmail.com
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com os dados demográficos divulgados pelo Censo 2010
53

, a religião possui cerca de cem mil 

fiéis em todo o território nacional e é a segunda maior religião de origem nipônica presente no 

Brasil, atrás apenas do Budismo. 

No que concerne aos aspectos teológicos da religião, acredita-se que deus tenha 

confiado a Meishu-Sama
54

, nome religioso atribuído pelos fiéis a Mokichi Okada, a missão de 

construir o Paraíso Terrestre que se caracteriza pela extinção de quaisquer tipos de 

sofrimentos humanos, com maior destaque para problemas relacionados à doença, a dívidas e 

ao conflito interpessoal. Em seus ensinamentos Meishu-Sama argumenta que o próprio deus 

também teria lhe revelado Três Colunas de Salvação capazes de erradicar tais aflições. De 

maneira sucinta, a Terceira Coluna se alicerça na apreciação da arte bem como na prática da 

mesma; a Segunda Coluna consiste na ingestão e cultivo de produtos livres de agrotóxicos, e, 

por fim, a primeira se refere ao recebimento e prática diária do johrei que consiste 

basicamente na canalização de energia divina por meio da imposição das mãos. Do ponto de 

vista da instituição, o messiânico deve observar as três práticas prescritas, porém, é o johrei o 

grande elemento de atração de adeptos para a IMMB, por isso pode ser considerado o carro-

chefe da instituição.  

 

Concepção e prática do johrei no interior dos templos da IMMB 

Por meio da observação da prática do johrei, pode-se afirmar que sempre há um 

ministrante um receptor
55

 e, durante o ato, o primeiro estende as palmas das mãos sobre o 

corpo do segundo, porém, sem tocá-lo. Diferente do passe espírita e do reiki, no johrei as 

palmas das mãos não ficam estendidas em momento concomitante, do contrário, o ministrante 

é livre para trocá-las conforme sentir necessidade. Antes de iniciar a execução do rito, ambos 

os participantes fazem uma breve prece com as palmas das mãos unidas, geralmente os 

ministrantes pedem permissão
56

 de deus e Meishu-Sama para realizar a canalização ao passo 

que os receptores oram a fim de pedir para recebê-la. Terminadas as preces iniciais, o 

ministrante – que é obrigatoriamente um messiânico – inicia a imposição de mãos sobre a 

região frontal do corpo do receptor. Depois de aproximadamente cinco minutos, ele solicita 

que o receptor vire de costas e então inicia a canalização nessa região por cerca de dez 

                                                 
53 Disponível em: ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/Caracteristicas_Gerais_ 
Religiao_Deficiencia/tab1_4.pdf - Acesso em março/2014 
54

 Os adeptos não se referem ao fundador por Okada, preferem chamá-lo por Meishu-Sama cuja tradução do japonês 
significa “Senhor da Luz”. É possível notar que o primeiro nome faz alusão à fase de vida humana do fundador, ao passo que 
o segundo diz respeito a um estilo de vida essencialmente religioso . 
55

 O johrei pode ser aplicado coletivamente por sacerdotes que possuem autorização para ministrá-lo. 
56

 Termo êmico muito utilizado pelos messiânicos. 
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minutos. O johrei é encerrado por meio de uma prece quando os participantes estão 

novamente frente a frente: o receptor agradece pelo recebimento da energia e o ministrante 

pela permissão de ter sido útil a deus e Meishu-Sama. Após a oração, os participantes se 

agradecem e se felicitam mutuamente. 

Segundo a teologia messiânica, o johrei “não visa curar doenças; é, antes, um método 

de criar felicidade (...) sua finalidade é eliminar as máculas do espírito. O resultado da 

erradicação dessas máculas é a extinção dos sofrimentos humanos” 
57

. De acordo com os 

ensinamentos do fundador, todos os corpos humanos possuem uma dimensão material e outra 

espiritual, sendo que ambas estão sujeitas ao acúmulo de máculas e toxinas, ambas nocivas à 

saúde e ao bem estar. Acredita-se que essas substâncias se acumulam principalmente por meio 

de pensamentos e atitudes egoístas, uso de fármacos em geral, ingestão de alimentos 

cultivados à base de agrotóxicos, entre outros. Quando a quantidade de máculas e toxinas 

atinge um determinado limite, é iniciado o processo de purificação que consiste na 

eliminação natural dessas substâncias, seguindo esse raciocínio, doenças, conflito 

interpessoais e tudo que cause sofrimento a alguém é costumeiramente interpretado pelos 

messiânicos como purificação. A atuação do johrei, tendo em vista o discurso do fundador 

supracitado neste parágrafo, tem como objetivo intensificar o processo purificatório, uma vez 

intensificado as substâncias nocivas são eliminadas com maior rapidez, reestabelecendo assim 

a saúde e o bem-estar do sujeito. 

No interior da IMMB, é possível encontrar messiânicos que definem a prática do johrei 

da seguinte maneira: “é Luz de Deus”, “é uma oração em ação”, “é transmissão de energia 

divina”, “é energia vital”, “é canalização de energia espiritual”, “é um ato sagrado”, “é um ato 

de amor altruísta”.
58

 Tendo como ponto de partida essas definições dadas pelos próprios 

adeptos da religião, podem-se estabelecer alguns paralelos entre a prática do johrei e os 

conceitos clássicos da antropologia, tais como magia, mana e prece. 

Pode-se cometer um erro ao relacionar o johrei como uma prática mágica, dado que 

esse ato não tem como objetivo manipular ou coagir as divindades a ele relacionadas, tal 

como argumentavam Frazer (1982) e Mauss (2001), do contrário, a execução do rito é tida 

como a manifestação da própria vontade divina. Para Malinowski (1984), porém, a magia é 

uma arte que visa atingir fins específicos, no contexto da IMMB é muito comum encontrar 

pessoas que procuram unidades religiosas a fim de resolver problemas de ordem prática, no 

entanto de acordo com o fundador, esse não é objetivo do johrei sendo sua finalidade voltada 

                                                 
57

 FUNDAÇÃO MOKITI OKADA, 1991, pág. 363. 
58

 Essas definições foram encontradas durante o campo realizado em uma unidade da IMMB situada na cidade de Paulínia. 
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exclusivamente para a eliminação de máculas espirituais que, por conseguinte, pode trazer a 

resolução do problema o que finalmente acaba extinguindo o sofrimento.  

Caracterizado pela cosmologia messiânica por uma força de origem divina, conforme 

foi demonstrado nas falas acima, para os messiânicos o johrei se insere no domínio do 

sagrado. Para executá-lo não é preciso observar nenhum tipo de tabu relacionado ao sexo, uso 

de cigarro, bebidas alcóolicas, drogas ilícitas e até mesmo a ocasião de doenças não limita o 

messiânico de realizá-lo. Basta apenas que o mesmo porte ohikari
59

, medalha religiosa em que 

se acredita ser o único meio de transmissão de energia do fundador ao ministrante. Esse fato 

faz do ohikari um objeto detentor de mana (MAUSS, 2003) que torna o messiânico também 

dotado da mesma “substância”. Por ser detentor de mana, o messiânico se torna apto para 

ministrar johrei – rito esse que é necessariamente todo revestido de mana – tornando-o 

distinto de toda a sociedade. Sendo a última não dotada de mana, cabe ao messiânico salvá-

la
60

 a fim de estabelecer o Paraíso Terrestre.   

Dada a referência do johrei como uma oração, faz-se necessário recorrer ao ensaio A 

Prece de Mauss (2001) a fim de estabelecer possíveis correlações entre ambos. A oração é 

definida pelo autor primeiramente como um rito religioso que se encontra diretamente 

relacionado com as coisas sagradas, ademais, Mauss (op. cit.) também enfatiza o caráter oral 

da prece, ainda que essa seja feita em pensamento. No entanto, mesmo que o johrei seja 

considerado uma oração, alguns sacerdotes argumentam que não é necessário realizar outras 

orações enquanto se recebe ou ministra em decorrência do poder imanente contido no ohikari.  

Rituais semelhantes ao johrei são denominados por Mauss (op. cit.) de ritos manuais, 

“claramente simbólicos, que poderiam ser chamados de orações, porque na realidade são uma 

espécie de linguagem por meio de gesto” (MAUSS, 2001, pág. 272). A discussão acerca do 

caráter simbólico de determinados ritos foi ampliada por Lévi-Strauss (1975) em A eficácia 

simbólica o qual narra o sofrimento de uma parturiente da tribo Kuna quando é chegada a 

hora de dar a luz. O xamã é imediatamente acionado e seus ritos consistem em confeccionar 

objetos de madeira os quais tem o poder de abrir os caminhos de Muu e permitir o nascimento 

da criança, pondo fim ao sofrimento da parturiente. Os símbolos são manipulados durante o 

canto, assim como o estado psicológico da parturiente, levando-a a uma descarga emocional 

com funções catárticas (TAVARES e BASSI, 2013). 

Analisando o johrei sob o prisma da proposição estruturalista contida em A eficácia 

simbólica, as mãos podem ser consideradas o símbolo do ritual e, seguindo o raciocínio dessa 

                                                 
59

 No interior da medalha há um pequeno pedaço de papel contendo o ideograma da palavra hikari, cujo significado é “luz”. 
60

 A ideia de salvação se alicerça na eliminação do sofrimento humano (ver FUNDAÇÃO MOKITI OKADA, 1991, pág. 15 a 16). 



96 » O johrei fora da igreja: O caso da feira de artesanato de Campinas 

Saberes em Ação · Ano 02 · N° 03 · Jan/Jun 2014 

escola antropológica, elas não são utilizadas simbolicamente, apenas nesse rito, mas também 

em muitos outros que fazem parte do cotidiano da vida social tal como argumenta Hertz 

(2004) no ensaio The pre-eminence of the right hand: a study in religious polarity
61

. Porém, 

convém lembrar que uma análise estritamente estruturalista, tal como Csordas (2008) 

argumenta, pode não considerar a dimensão da experiência contida em diversos rituais 

terapêuticos religiosos. 

Por meio das correlações estabelecidas acima entre a teoria antropológica e o johrei, 

nota-se certa dificuldade de alocar o último dentro dos conceitos preestabelecidos pela 

primeira. Uma via de possibilidade seja talvez por meio do conceito de ritual e de 

performance, porém, não tenho como objetivo neste artigo de formular uma definição precisa 

para essa prática, pois o que se pretende aqui é demonstrar são similitudes e diferenças entre a 

prática do johrei dentro do espaço institucional e fora dele. 

Ademais, antes de iniciar a descrição acerca da prática do johrei na Feira de Artesanato 

da cidade de Campinas-SP, é relevante enfatizar a importância desse rito no interior da IMMB 

uma vez que toda a instituição parece se organizar em torno do johrei e no atendimento a 

pessoas: a disposição das cadeiras no interior da nave
62

; a presença de missionários em 

plantões diários a fim de ministrar johrei a qualquer pessoa que possa chegar à igreja; as 

reuniões se iniciam geralmente com a oração Amatsu Norito e em seguida os participantes 

trocam johrei entre si; nas atividades externas a exemplo da marcha de johrei
63

 e visita aos 

lares, o rito sempre se faz presente; diante do surgimento de quaisquer tipos de purificação, 

sempre é recomendado o recebimento da energização; quando alguém chega à igreja sem 

nunca antes ter vindo, a primeira coisa a se fazer é ministrá-lo; o sacerdote geralmente 

recomenda ao recém-chegado que o receba diariamente durante um determinado período de 

tempo. Entre as Três Colunas de Salvação, é a Coluna do johrei a responsável pela atração de 

pessoas à igreja, isto porque os messiânicos são muito encorajados a ministrar johrei em 

outras pessoas e em encaminhá-las para a IMMB. Os adeptos também podem aplicar a 

canalização em quaisquer lugares e também sob quaisquer circunstâncias o que é visto pela 

instituição como uma forma de ser útil à Obra Divina, além de uma forma de divulgação da 

religião para outros possíveis adeptos em potencial. 

 

 

                                                 
61

 No ensaio supracitado, Hertz centra sua argumentação na diferença socialmente construída entre as mãos esquerda e 
direita.  
62

 Termo êmico. Local do templo onde se encontra o altar e também onde se pratica o johrei. 
63

 Quando os messiânicos deixam a igreja a fim de ministrar johrei para pessoas que transitam pelas ruas. 
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A prática do johrei na Feira de Artesanato da cidade de Campinas 

A Feira de Artesanato de Campinas surgiu no Largo das Andorinhas no ano de 1973 e 

era, a princípio, um movimento de contra cultura, liderado por jovens que se identificavam 

como hippies (ZALUAR, 1986). Com o fim do milagre econômico, a feira começou a ser 

enxergada como uma possibilidade de sustento e paulatinamente perdeu seu caráter 

contestatório. Os hippies se tornaram escassos e então foram substituídos pelos artesãos. 

Mediante o crescimento do número de expositores, a Prefeitura passou a ditar as regras para o 

funcionamento da feira, dessa maneira, para expor produtos na mesma era necessário ter 

autorização dos órgãos responsáveis. Atualmente, tal mecanismo de gerenciamento ainda se 

mantém: em quase quarenta anos a feira mudou de endereço
64

 em algumas ocasiões, sendo 

atualmente realizada na Praça Imprensa Fluminense
65

 aos sábados e domingos a partir das 

oito horas da manhã até às duas horas da tarde. 

As atividades relacionadas à aplicação de johrei na Feira de Artesanato começaram no 

ano de 2001, por meio da iniciativa de um messiânico que já trabalhava na feira desde 1998 

vendendo produtos de massagem. No início, ele ministrava johrei informalmente ao lado de 

sua banca de utensílios de massagem até conseguir autorização para montar seu próprio 

espaço na feira. Após conseguir autorização dos órgãos responsáveis, uma parcela de 

messiânicos campineiros começou a ir ao local a fim de ministrar johrei para as pessoas que 

frequentavam a feira.  

 

Eu juntei as massagens dos meus produtos terapêuticos com a imposição das 

mãos do johrei, como arte terapêutica pro bem estar das pessoas e 

consequentemente aquele que se sentir desperto e grato com os milagres, 

com o bem estar pode ministrar pra outros também. (Entrevista, dia 

8/10/2012). 

 

De acordo com Almeida (2010) a noção de trânsito religioso pode ser entendida em 

três dimensões: 

 

A primeira delas se refere à circulação de pessoas por alternativas religiosas, 

o que pode significar a troca de uma por outra como também a prática 

simultânea de duas ou mais religiões (...). Em segundo lugar o trânsito 

também pode ser entendido como a circulação de crenças e rituais. Não só as 

pessoas circulam como também os conteúdos simbólicos e práticos transitam 

entre sistemas religiosos que se encontram em constantes rearranjos 

                                                 
64

 A Feira já foi sediada na Praça Carlos Gomes e também no Largo do Rosário. 
65

 Situada no bairro Cambuí, um dos bairros mais nobres da cidade de Campinas. Tal localização permite problematizar que 
o público predominante da Feira é de habitantes das redondezas e, por conseguinte, oriundos de grupos sociais 
privilegiados. 
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mediante cópias, oposições, concorrências e assim por diante (...). Por fim, o 

trânsito pode ser apreendido de uma terceira maneira: desloca-se o foco 

empírico do ponto de vista das instituições e centra-se na trajetória das 

pessoas. Inverso ao primeiro caso, em que se mede como os indivíduos 

passam pelas religiões, neste terceiro plano o problema é como estas passam 

por eles. Mais precisamente, o foco analítico está nas trajetórias de vida das 

pessoas e no que elas fazem das religiões com sua prática 

desinstitucionalizada. (ALMEIDA, 2010, pág. 373). 
 

Iniciando a análise das modalidades de trânsito religioso no contexto da prática do 

johrei na Feira de Artesanato, destaco primeiramente o segundo ponto mencionado por 

Almeida (op. cit.) que se refere ao trânsito de rituais e conteúdos simbólicos. Em uma das 

notas etnográficas, há a descrição acerca da ornamentação e organização espacial da “tenda 

de johrei”:  

 

Cheguei à praça por volta das 10 horas da manhã. Circulei brevemente a fim 

de fazer algumas compras. Por volta das 10h30 dirigi-me ao local do Núcleo 

de Johrei. Sentei-me e comecei a receber johrei com uma senhora. Enquanto 

ela realizava a aplicação, meus olhos corriam curiosamente por todo o 

espaço da tenda. Um rádio tocava músicas New Age. O hit do momento era 

Amarantine da cantora Enya. Os sinos de cristal da banca ao lado tilintavam 

com o passar do vento. Os transeuntes observavam curiosos para o que 

acontecia no interior da tenda. Muitos paravam para ler os painéis, outros 

passavam sem parar, mas tampouco deixam de observar. Há, no interior do 

espaço, um mural com folhetos discorrendo brevemente sobre o johrei – 

material esse criado pela própria IMMB. Há uma caixa que se assemelha a 

uma pequena estante, nela estão contidos livros tais como o Alicerce do 

Paraíso; álbum de fotografias do Solo Sagrado; curso de formação de 

membros da Igreja Tenseishimbikai, além alguns livretos contento receitas 

vegetarianas. A propaganda do vegetarianismo se faz presente por meio da 

utilização de adesivos nos murais. No relógio há um adesivo do Templo 

Messiânico Arte do Johrei
66

 e do lado de fora, há um emblema da IMMB em 

meio às propagandas do vegetarianismo. Há cerca de seis cadeiras – as 

almofadadas para os ministrantes – e oito banquinhos de plásticos sem 

encostos destinados aos receptores. Há uma lista de frequência, assim como 

nas unidades da IMMB e também uma caixa para quem deseja fazer 

donativo monetário, o qual é destinado exclusivamente para a manutenção 

do espaço. O mais curioso é a utilização de imagens do altar messiânico: ao 

centro há uma foto da imagem Dai Komyo Shin Shin, do lado esquerdo uma 

reprodução do Kannon de Mil Braços e do lado direito uma foto de Mokichi 

Okada – mais conhecido entre os fiéis por Meishu-Sama.” (Diário de 

Campo, 13 de Outubro de 2012). 
 

O termo Núcleo de Johrei não consiste em uma categoria êmica, ou seja, não é um 

conceito utilizado pelo idealizador ou pelos messiânicos que exercem suas atividades 

religiosas in locu. Trata-se de uma categoria analítica cuja utilização se justifica em 
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 Dissidência da IMMB surgida no Brasil. Possui uma sede na cidade de Cosmópolis, São Paulo. 
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decorrência das atividades ocorrerem em um dado período, além de haver um grupo 

determinado de pessoas envolvidas no atendimento de um público específico. Todavia, o 

termo Núcleo de Johrei possivelmente faz alusão a um lugar de influência da IMMB, visto 

que o processo de expansão da religião ocorreu em muitos lugares por essa via: sacerdotes 

e membros se reuniam na casa de um missionário a fim de ler ensinamentos de Meishu-

Sama e ministrar johrei. Contudo, a iniciativa do idealizador é vista de maneira 

independente e, por conseguinte, os líderes locais da IMMB não incentivam os membros a 

praticar johrei na Feira de Artesanato. 

Por meio da descrição etnográfica, o primeiro elemento de trânsito que podemos 

constatar é a própria prática do johrei, o qual pode ser aprendido exclusivamente em 

ambiente institucional.  O segundo elemento de trânsito são os símbolos sagrados: a 

fotografia do altar messiânico; a fotografia de Meishu-Sama e a imagem do Kannon de Mil 

Braços. O último, porém, foi utilizado apenas no início da formação da IMM no Japão, e, 

portanto, nunca esteve presente em alguma unidade da religião localizada em solo 

brasileiro. A fotografia de Meishu-Sama também se difere daquela encontrada nos 

templos: a imagem é colorida e nela o fundador está de pé, trajando um quimono e tem 

como cenário um jardim. A fotografia encontrada nos “altares oficiais” é preto e branco e 

Meishu-Sama está sentado em uma cadeira, também trajando um quimono em uma postura 

típica de líder religioso. Pode-se então concluir que a representação do altar messiânico 

parte do modelo oficial de altar, apesar de não o reproduzir de maneira idêntica em relação 

ao padrão institucional, e, sobretudo em relação ao uso da imagem do Kannon de Mil 

Braços no espaço da tenda, é possível constatar a presença de elementos simbólicos que se 

fazem presentes na crença do idealizador. Geertz (1978) argumenta que não há uma única 

maneira de ser religioso, mas o contrário: o modo de se assimilar e experimentar o sagrado 

são variadas e, por conseguinte, não existe uma única forma de devoção. 

Nos espaços institucionais, os adeptos reverenciam o altar através de três 

reverências seguidas de três palmas sonoras – o mesmo também é feito ao sair o que é 

visto pelos fiéis como uma forma de se despedirem de deus e Meishu-Sama. Alguns 

messiânicos que ministram johrei na feira de artesanato têm o hábito de reverenciar o altar 

do Núcleo de Johrei do mesmo modo que geralmente fazem na IMMB, apesar de a 

instituição e os sacerdotes a ela ligados não considerarem as imagens consagradas. 
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          Imagem I
67

            Imagem II
68

 

 

 

 

  

 

 

 

Descrição: a imagem da esquerda é a fotografia do fundador presente nos altares 

oficiais da IMMB ao passo que a da direita é semelhante àquela encontrada no Núcleo de 

johrei da feira. 

Outros elementos comuns tanto nos templos como no Núcleo de Johrei da feira são: 

lista de presença para registro das pessoas que estiveram presentes; uso de materiais de 

formação religiosa da IMMB e da igreja Tenseishinbikai – dissidência da Igreja Messiânica 

fundada no Japão na ocasião do falecimento do fundador – a existência de ambos os 

materiais se justifica pela dupla pertença religiosa do idealizador nas duas instituições; uso 

de folhetos fotocopiados da IMMB que tecem breves explicações a respeito do johrei. O 

elemento destoante são os painéis que divulgam o vegetarianismo: muitos transeuntes 

indagam se esse tipo de dieta é comum entre os messiânicos ou se a igreja a prega em sua 

doutrina. Os religiosos então esclarecem que a divulgação desse conteúdo consiste na 

iniciativa do idealizador e, portanto, não faz parte da doutrina da IMMB. 

 

Imagem III: Representação do Altar Messiânico (Diário de Campo, 20/10/2012). 

 

 

 

 

 

 

No que concerne à primeira noção de trânsito descrita por Almeida (2010) que se 

refere à circulação de pessoas por alternativas religiosas, discorro primeiramente a respeito 

dos messiânicos que exercem suas atividades in locu. Uma parte dos fiéis atua tanto nos 
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espaços institucionais como no espaço não institucional do Núcleo de Johrei da Feira de 

Artesanato. Há a hipótese de que possivelmente tais religiosos não façam parte do núcleo 

de missionários que auxiliam o sacerdote nas atividades cotidianas da instituição, por esse 

motivo gozam de maior liberdade de trânsito entre IMMB e o Núcleo de Johrei. Ainda que 

uma minoria participe ativamente das atividades nos templos, há sempre uma perspectiva 

conciliadora que privilegia os afazeres nos ambientes institucionais, como o caso da 

senhora A.
69

 que relatou que participa da ministração de johrei na feira apenas aos 

domingos, visto que seus sábados estão reservados aos plantões na igreja. 

 

São grupos de pessoas que tão indo lá por vontade própria, porque ninguém 

fica obrigando ninguém a ir. Eles vão por afinidade, eles sentem no coração 

a vontade de ir lá. Tem pessoas que vão lá há muitos, muitos, muitos anos 

em um determinado horário, como se tivessem indo em um Johrei Center
70

 

que ele se programou a dedicar. Tem pessoas que vão lá na hora do almoço, 

tem pessoas que vão lá no meio da manhã, tem pessoas que vão lá só pra 

encerrar. E a gente começa de manhã com oração e termina com oração e as 

pessoas vão lá e elas vão assim, porque sente vontade de ir, sente prazer de 

ir, sente os benefícios da prática. (Entrevista com o idealizador, dia 

08/11/2012) 

 

No que respeita o público atendido na feira, geralmente são pessoas já acostumadas a 

receber johrei no local e, portanto, nem sempre demonstram interesse em se vincular a 

religião. Não obstante, alguns solicitam espontaneamente os contatos das sedes da IMMB 

para conhecer com mais profundidade a doutrina da religião, por esse motivo o Núcleo de 

Johrei pode ser pensado como um lócus de divulgação da própria IMMB, ainda que não 

seja reconhecido pela mesma. Contudo, para verificar em que medida o público atendido 

na feira está realmente procurando as unidades oficiais da instituição, é necessário uma 

pesquisa mais aprofundada para dar conta dessa lacuna. A princípio, há a hipótese de que 

atualmente são poucos os casos de vinculação religiosa: muitas pessoas recebem johrei há 

anos na feira e possivelmente nunca adentraram nos templos da instituição, ou se o fizeram 

esse fato também não significa que tenham se tornado adeptos. Esse dado é muito 

significativo à medida permite concluir que a experiência religiosa passa por um processo 

de subjetivação e desinstitucionalização de suas práticas (ALMEIDA, 2010). 

Em relação à trajetória espiritual do idealizador, discorrendo então acerca da terceira 

maneira de se pensar o trânsito religioso (op. cit.), constata-se que o mesmo, antes de se 

vincular a IMMB, teve formação espiritual a partir de vários referentes espirituais tais 
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como: kardecismo, budismo, hare khrisna, yoga, reiki, entre outros. Após se tornar um 

adepto da instituição, o idealizador verificou a existência de comportamentos nos próprios 

fiéis da IMMB que contrariavam sua formação espiritual: 

 

Essas posturas de pessoa ficar julgando o outro, de ficar conversando 

no johrei, ou o ambiente do johrei tá em silêncio e chega uma pessoa 

e começa a falar alto (...) e quer dar beijinho na pessoa que tá 

ministrando johrei (...) e quer cumprimentar a pessoa, não espera 

terminar e aí eu fico pensando como eu [me formei] dentro do Kardec, 

lá pra dar o passe a pessoa cria um ambiente sem conversa. O passista 

não pode comer carne, não pode beber, fazer sexo no dia. Tem que tá 

numa postura bem assim, preparada pra ministrar e eu vim dessa 

escola e chegando lá e com o johrei tudo podia, que não pode proibir, 

mas ao mesmo tempo tem as regras do bom senso pra poder seguir. Aí 

eu ficava confuso com isso aí eu falei: quer saber? Eu não quero 

confusão. Eu vou ministrar johrei pra quem não conhece e eu ministro 

em silêncio e faço a minha parte ali e encaminho as pessoas pra 

receber o ohikari. (Entrevista com o idealizador, dia 08/11/2012) 
 

A fala do idealizador narra um momento crucial de sua trajetória na IMMB: 

quando ele decide privilegiar a prática do johrei fora dos templos, visto que no próprio 

espaço físico da igreja as pessoas já o conhecem. O idealizador também se define como 

um pesquisador de Meishu-Sama, logo procura conhecer todas as dissidências que 

praticam a filosofia de Okada. 

 

(...) Aí eu conheci eles (a Tenseishinbikai), eles faziam a Oração 

Zenguen Sanji, faziam várias práticas que a (Igreja) Messiânica 

(Mundial) do Brasil não faz mais e aí isso me cativou e eu quis 

aprender e entrei lá pra aprender (...). Ele (o reverendo Nakahashi) é 

que nem eu: ele acredita que todas as casas de Meishu-Sama estão 

sendo guiadas por um Meishu-Sama só. Então eu vou a 

Tenseishimbikai pra aprender, aprimorar e encaminhar pessoas que 

não gostam da Messiânica e que gostam de Meishu-Sama dessa 

forma. (Entrevista com o idealizador, dia 08/11/2012). 
 

Constata-se, por meio da fala do idealizador, que o mesmo possui um profundo 

interesse em compreender todas as possíveis práticas e ensinamentos que dizem respeito ao 

fundador e, por conseguinte, prefere não se fixar apenas ao rótulo de uma única instituição. 

É importante notar que o fato de haver um conjunto de práticas que atualmente não são 

mais realizados na IMMB, como o exemplo da oração Zenguen Sanji, mas que continuam 

sendo executadas em outras denominações religiosas representa, portanto um fator de 
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atração do idealizador para outras instituições
71

. Como já mencionado, durante a entrevista 

com o mesmo, foram detectados inúmeras referências a religiões e práticas espirituais que 

variavam desde estudos de cura quântica até o conhecimento a despeito do budismo, 

kardecismo além das próprias religiões ligadas a filosofia de Okada. Pode-se então 

concluir que o idealizador faz uma bricolagem dos conteúdos religiosos que aprende: o 

conhecimento de um novo não exclui aquele que fora aprendido anteriormente. Tampouco, 

tal postura não elimina a possibilidade de críticas que o idealizador recebe de ambas as 

instituições religiosas a que está filiado: 

 

A Tensei fala que eu estou fora da lei da Ordem. A Messiânica diz que eu 

misturo tudo. Acho que o que mais importa é o amor e não essas coisas. 

A Tensei pergunta por que eu uso o Ohikari da Messiânica e eu digo que 

é porque eu tenho gratidão a eles. (Diário de Campo, 13/10/2012). 

 

Conclusão 

Por meio da reflexão acerca da concepção do johrei, da descrição etnográfica e também 

da análise do discurso do idealizador, é possível concluir que a prática do johrei fora dos 

ambientes institucionais em nada contraria o conteúdo dos ensinamentos do fundador. O 

conjunto de orientação do próprio corpo diretivo da IMMB também incentiva que os 

messiânicos levem o johrei ao maior número possível de pessoas
72

. Todavia, verifica-se o 

seguinte conflito entre o que preconizam os sacerdotes e o que o idealizador pratica: 

 

Eles falam que na hora que eles me chamam pra conversar que eu tenho que 

ser da Igreja. Daí eu falo que eu sou da Igreja, mas que eu sou do Universo 

que eu sou de Meishu-Sama e que tem que tá na sociedade pra atender as 

pessoas. (Entrevista com o idealizador, dia 08/11/2012). 

 

Verifica-se, no excerto acima, uma discordância entre dois sujeitos: o primeiro 

representado pela figura do sacerdote da IMMB que privilegia a prática da espiritualidade 

no interior dos templos e o segundo, concebido a partir do idealizador que prefere exercê-

la fora da instituição. Não se pode ler essa situação de maneira absoluta, sobretudo no que 

se refere ao comportamento dos sacerdotes da IMMB visto que os mesmos incentivam a 
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ministração do johrei fora dos templos. A hipótese aqui sustentada é que os sacerdotes não 

são adversos quanto à prática do johrei fora dos ambientes institucionais, como na Feira de 

Artesanato, desde que o fiel não deixe de frequentar as unidades oficiais da instituição. 

Todavia, para averiguar tal hipótese, é preciso dar continuidade a execução dessa pesquisa 

– ponto esse que ainda não foi possível abordar neste ensaio. Quando perguntado a respeito 

do momento em que recebeu o ohikari, o idealizador proferiu a seguinte resposta:  

 

Quando eu coloquei o ohikari eu senti como se eu tivesse colocando um altar 

em mim (...) e aí fazer o johrei tem pôr o ohikari pra poder sentir a luz do 

oriente, Meishu-Sama daí eu senti que era um altar em mim – entronizaram 

um altar em mim. (Entrevista com o idealizador, dia 08/11/2012). 

 

É possível concluir que o recebimento do ohikari nessa situação, confere ao 

idealizador o status de membro da instituição, porém, o objeto não faz com que ele se sinta 

tão pertencente à religião: ele sente que seu próprio corpo se tornou uma igreja – o que 

significa talvez o primeiro passo para uma prática religiosa desinstitucionalizada.  
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Para corresponder à Vontade Divina – 1ª parte “Um ser humano 

que personificou o amor de Deus” 
73

  
 

Tradução: Anna Michele Sakaguti e Amadeus Valdrigue 

 

A reverenda Kiyoko Higuchi nasceu na província de 

Ishikawa, em 1905. Depois de se formar na 

Universidade Feminina de Tóquio, atuou como 

professora de língua inglesa na mesma instituição. Em 

1945, recebeu o Ohikari. Posteriormente, tornou-se 

ministra integrante e, em 1952, passou a dedicar como 

responsável da Igreja Hakuai. No ano seguinte, iniciou a 

difusão pioneira no Havaí e, em 1955, fundou a Igreja de 

Los Angeles. Em 1966, foi nomeada presidente da Sede 

Central da Igreja Messiânica nos EUA. Faleceu em 

1989, em Los Angeles, aos 84 anos. Como pioneira da 

difusão mundial, ela traduziu a maior parte dos 

ensinamentos de Meishu-Sama que temos hoje em 

língua inglesa.  

 

 

 

Desde pequena, eu tinha saúde fraca e parecia ser movida a remédios, sabem? Era pura 

toxina.  

Aos poucos, minha condição física foi melhorando. Mais do que isso: pude vislumbrar 

um novo e maravilhoso mundo. Eu me senti realmente tocada por algo único, que não era 

nem um local de cura nem uma religião.  

O falecido reverendíssimo Issai Nakajima me disse: “Você precisa ir ver Meishu-Sama 

ao menos uma vez. Se você não o fizer, não vai entender sua grandiosidade.” Eu concordei e 

fui participar de um dos encontros com ele.  

 

Não era uma pessoa comum e criava uma atmosfera sagrada 
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Todos aguardavam a presença de Meishu-Sama. Na época, eram apenas cem, duzentas 

pessoas, quando muito, trezentas... Depois de um tempo, já havia mais de mil pessoas.  

Bastava Meishu-Sama entrar na sala para começarem os bocejos e as tosses. Só de ele 

estar ali, antes mesmo de iniciar suas palavras, a atmosfera espiritual já era diferente, a 

vibração era outra. Havia algo especial. No início, ocorriam também várias coisas que me 

deixavam surpresa. Ficava perguntando-me o porquê daquilo tudo. Depois, Meishu-Sama se 

sentava e ministrava Johrei aos presentes; naquele momento, a vibração era ainda mais forte. 

Quando o encontro terminava, tudo voltava ao normal. Essa força inexplicável realmente me 

surpreendia.  

Meishu-Sama entrava na sala com tranquilidade e leveza. Primeiro, um dedicante servia 

o chá, e Meishu-Sama tomava-o com a maior naturalidade, como se estivesse na sala de estar 

de sua casa. Eu olhava e pensava, admirada: “Ah, quando a pessoa é elevada, é essa atmosfera 

que ela cria ao seu redor...” Era um clima caloroso e íntimo. 

Além disso, mesmo sendo pleno inverno, quando Meishu-Sama entrava, o salão ficava 

quente. Imaginem aquele salão enorme, no auge do inverno! Quando ele entrava, sentíamos 

um calor agradável. Isso também me impressionava muito.  

 

Possuidor de verdadeiro amor pela humanidade 

Há muitos aspectos interessantes com relação a Meishu-Sama.  

Naquela época, o Japão passava por um período bem conturbado, seja antes ou durante 

a Segunda Guerra Mundial. Foram tempos muito difíceis, mesmo. Porém, Meishu-Sama 

falava alegremente sobre o que aconteceria no futuro: “Como é Deus quem faz tudo, isso 

também faz parte de Seu plano e precisava acontecer”; “o Japão precisava passar por uma 

purificação dolorosa, senão não iria melhorar. Ela também é em prol de um Japão melhor.” 

No começo, eu pensava: “Por que Meishu-Sama precisa ficar dizendo essas coisas?” Contudo, 

com o passar do tempo, ouvindo suas orientações, percebi que ele sabia exatamente o que a 

humanidade iria passar. E, assim, pouco a pouco, fui compreendendo que ele nos preparava 

para o que estava por vir.  

Imagino que todos vocês já ouviram muitas histórias a respeito de Meishu-Sama. Por 

essa razão, não vou ficar me prendendo a detalhes, mas gostaria de contar a passagem que 

mais me emocionou, dentre os vários encontros que tínhamos com ele. 
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Havia uma pessoa que gostava muito de receber Johrei. Porém, quando lhe falavam a 

respeito de Meishu-Sama, ela se irritava e dizia: “Não quero ouvir.” Não me lembro direito 

dos detalhes, mas recordo-me muito bem que ela detestava Meishu-Sama.  

Então, o missionário que acompanhava o caso, perguntou:  

 Meishu-Sama, como é que eu posso encaminhar uma pessoa que não gosta do senhor? 

 Qual o problema? Por mais que você tente, não há jeito de fazer com que uma pessoa 

que não goste de mim passe a gostar, não é mesmo? Se ela não gosta, está bem assim. Ela 

busca a salvação, não é? 

 Ela gosta de receber Johrei. 

 Se é assim, está tudo bem, não acha? O mais 

importante é que essa pessoa seja salva. Ela pode até 

falar mal de mim, que não há problema algum.  

Meishu-Sama dizia isso rindo... Fiquei muito 

impressionada com sua orientação. Na mesma situação, 

a maioria das figuras proeminentes diria: “Falar mal de 

mim é uma grande insolência. Por favor, repreenda e 

oriente essa pessoa”, ou então: “Se for assim, é melhor 

não ministrar mais Johrei a essa pessoa.” Mas, não. Ele 

comentava, sorrindo: “Tudo bem, tudo bem. Se falar 

mal de mim faz a pessoa sentir-se melhor, deixe-a 

falar. O que importa mesmo é que ela seja salva e que 

se liberte do sofrimento. Continue ministrando Johrei e 

deixe-a dizer o que quiser.” Ao ouvir essas palavras, 

senti como é grandioso o amor de Meishu-Sama pela humanidade.  

Esse sentimento se manteve sempre vivo em meu coração. Percebi que Meishu-Sama 

fundou a Igreja Messiânica não para se promover, mas para salvar as pessoas. Guardei 

profundamente em meu peito o fato de que precisava fazer difusão com esse sentimento e, até 

hoje, esta é uma das passagens que mais me marcou.  

“Salvar os Estados Unidos”,  

publicado em 01/01/1953 
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Extremamente atencioso, de uma generosidade apurada 

Há tantas outras passagens maravilhosas que fica difícil escolher sobre qual discorrer.  

O sentimento de Meishu-Sama era capaz de mudar o mundo. A Igreja Messiânica 

ensina que Deus quer salvar as pessoas por meio da Luz e deseja purificá-las. Como este é o 

princípio, nós nos esforçamos para falar em nome de Meishu-Sama, além de querer explicar 

que “A Igreja Messiânica é isso, Meishu-Sama é aquilo...”, ainda que não tenhamos 

conseguido fazer nada neste sentido. Porém, quem nos ouve, não conhece Meishu-Sama. É 

até possível que muitos falem mal dele e pensem que não há como existir alguém tão 

grandioso. Em ambos os casos, se desejarmos fazer as pessoas felizes e as recebermos com 

essa intenção, o sentimento de Deus se comunicará com elas. Acredito que desejar a 

felicidade dos outros é o que há de mais importante.  

Com relação ao exemplo e à atitude de Meishu-Sama, até mesmo para com as pessoas 

ao seu redor, ele nunca dizia: “Ei, você, seja amável!”  

Observando atentamente o que Meishu-Sama fazia e dizia, percebi a dimensão do 

cuidado que ele tinha para com aqueles que dedicavam próximos a ele. Por exemplo: os 

dedicantes que ficavam na cozinha, se revezavam para participar dos encontros. Certo dia, um 

deles estava dedicando, todo confuso e atarefado, quando Meishu-Sama passou, parou e 

perguntou: 

 Você não vai participar do encontro, hoje? 

 Não, senhor. Hoje é minha vez de ficar na cozinha.  

 Ah, é mesmo? Muito obrigado pela sua dedicação!  

Percebem? Era alguém que estava dedicando na cozinha e que vinha de muito longe, só 

para dedicar... Ouvindo essas palavras de Meishu-Sama, pude sentir a atenção e o cuidado que 

ele dispensava a cada um de nós.  

Havia uma conhecida minha que, durante a dedicação, notou que Meishu-Sama estava 

com um convidado e dirigia-se ao jardim, para apresentá-lo a esse convidado. Ela pensou que, 

talvez, Meishu-Sama poderia querer sentar-se. Então, colocou uma almofada num lugar que 

seria confortável para ele, na varanda. Levou também uma almofada para o convidado e ficou 

por ali, observando, enquanto a explanação era feita. Meishu-Sama passou, olhou rapidamente 

para as almofadas e, depois, para ela. Deu um leve sorriso e se sentou sobre elas, por um 

instante. Naquele momento, ela pensou: “Meishu-Sama estava tão atarefado ciceroneando o 

visitante, que não precisava ter se incomodado comigo... Mesmo assim, percebendo meu 

sentimento de querer servir, sentou-se um pouco na almofada que preparei!” Ela me contou 
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isso profundamente emocionada, com lágrimas nos olhos. E acrescentou: “Meishu-Sama dá 

atenção até aos pequenos gestos dos dedicantes.” Ao lado dele, eu sentia profundamente que, 

através de relatos que ouvi e das ocasiões em que pude observá-lo, cada uma de suas 

atividades cotidianas era realizada com muito amor e consideração pelos dedicantes.   

 

Fé é ação 

Sempre penso que há muitas pessoas que se esforçam para aprender sobre Meishu-

Sama, estudando, lendo e ouvindo relatos sobre ele. Entretanto, não se trata apenas de obter 

conhecimento; o essencial é colocar seus ensinamentos em prática.  

É comum tentar levar Meishu-Sama às pessoas somente por meio das palavras, dizendo 

coisas como: “Ele era isso, era aquilo...”, “Ele tinha um profundo amor pelas pessoas...”. Na 

verdade, observando o dia a dia dos jovens dedicantes, percebemos que, nem sempre, suas 

atitudes acompanham o discurso. O importante é que gravemos os ensinamentos no coração, 

até que se tornem parte de nós. O presidente mundial pediu, encarecidamente, que eu falasse 

sobre esses pontos ao retornar aos Estados Unidos. Respondi-lhe que, se este era seu desejo, 

eu o faria com muito prazer. Porém, mais do que ensinamentos extraordinários, é fundamental 

esforçar-se para assimilar aquilo que foi ensinado por Meishu-Sama, por meio de seus atos. 

Ter determinação e vontade de praticar de fato o que foi transmitido por ele é essencial. Pode 

ser uma ou duas coisas apenas, não há problema. Será que, em se tratando de um verdadeiro 

discípulo de Meishu-Sama, tal determinação e vontade não seriam os pontos mais 

importantes?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rev. Higuchi, relatando sobre a difusão nos EUA, na Igreja Hakuai (1963) 
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Há muitos ensinamentos maravilhosos e complexos. Precisamos buscar compreendê-

los, só que é fundamental treinar para fazer com que, um por um, esses ensinamentos se 

tornem parte de nós: seja um ou dois. Mesmo que eu leve uma semana, procuro praticar: 

“Nesta semana, vou fazer isso.” Por exemplo: “Se Meishu-Sama tratava com palavras tão 

bondosas até mesmo o mais humilde servidor, a partir de hoje, eu também vou tentar fazer o 

mesmo!” Devemos refletir, todos os dias, sobre os pontos que podemos praticar. Se, a cada 

dia que passa, nos relacionarmos com as pessoas com esse mesmo sentimento, conseguiremos 

mudar bastante. Um verdadeiro discípulo de Meishu-Sama tem que conseguir fazer isso! 

 

Dedicação sincera e devotada 

Todo mundo tem defeito. É uma fraqueza do ser humano procurar os defeitos alheios, 

querer criticar. Se possuirmos um coração generoso, perceberemos que qualquer pessoa tem 

virtudes, as quais devemos identificar e vivificar. “Aquela pessoa realmente tem muitos 

defeitos, mas há esse ponto positivo; vamos focar nele, então.” Agindo desse modo, quando 

menos esperarmos, esse sentimento brotará naturalmente, e até mesmo as pessoas ao seu 

redor, que antes diziam coisas detestáveis a respeito dela, mudam.  

Não seria essa a forma de construir um mundo de paz?  

Eu tenho refletido bastante sobre mim mesma. Meishu-Sama realmente tinha um 

coração daijo, amplo. Ele era grandioso e amava a todos que chegavam até ele. A única coisa 

que detestava era a mentira. Era muito severo com relação a isso e fazia de tudo para que a 

pessoa que mentisse ou tentasse enganar parasse com aquilo. Ele não perdoava enquanto ela 

não reconhecesse que mentiu e se desculpasse sinceramente.  

Se fosse alguém lento para realizar as tarefas ou com pouca habilidade, mas possuísse 

um sentimento sincero e se esforçava, Meishu-Sama o amava mesmo assim. Ele aceitava e 

amava todo tipo de pessoa. Eu acredito que, se conseguirem gravar esse sentimento no 

coração de forma que ele faça parte de vocês, aí sim, terão crescido como discípulos de 

Meishu-Sama. Se vocês se tornarem capazes disso, serão amados por pessoas do mundo 

inteiro. 

Não tenho dúvidas de que vocês receberam a vida e a oportunidade única de estarem 

aqui, na Igreja Messiânica, com o sentimento de estudarem e de serem úteis em suas 

dedicações. Sei que não estão aqui em busca de emprego. Gostaria que, enquanto estiverem 

no Instituto Messiânico, se esforcem, de corpo e alma, com o desejo de construir um sólido 

alicerce da fé. 
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Reverenda Kiyoko Higuchi embarcando para o Havaí. À esquerda, o jovem 

ministro Haruhiko Ajiki. Aeroporto de Narita, 11/02/1953. 
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Teologia e (outras) ciências
74

 

 

Geraldo José de Paiva
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Um entendimento antigo, mas ainda vigente, denominava a teologia “ciência da fé’”. A 

teologia não é a própria fé, pois é a aplicação da razão a um complexo ato de relação com 

Deus, resumido na palavrinha “fé”. É, por isso, algo distinto da fé.  

Que será então? Uma imaginação? Um devaneio? Um wishful thinking? Um 

palavreado? Não. A teologia é um tipo de conhecimento antes de tudo racional. “Racional” 

denota o uso da razão, não especialmente do raciocínio, que é uma forma indireta, e menos 

nobre, de apreensão da realidade pela razão. Raciocínios poderá haver na teologia, mas a 

razão é mais ampla do que seu exercício raciocinante.  

Que tipo de conhecimento é a teologia? É um conhecimento articulado, organizado, 

sistematizado. A teologia é o conhecimento reflexivo do que a fé revela. Ora, a fé se revela no 

culto, nos escritos e nas tradições fundadores, na devoção dos “fiéis”. O conteúdo da fé se 

dispersa, portanto, por muitos lugares. A teologia recolhe esses lugares, compara-os uns com 

os outros, estabelece ligações entre eles, procura esclarecê-los mutuamente e, não em último 

lugar, esforça-se por entendê-los com o auxilio da experiência humana, consignada na 

filosofia, nas ciências e nas artes. Daí poder-se distinguir várias teologias: teologia litúrgica, 

teologia exegética, teologia sistemática e outras. Todas essas variedades teológicas são 

conhecimento. A teologia é, pois, um conhecimento.  

 

Mas será uma ciência? 

Antigamente se definia ciência como “conhecimento certo pelas causas”. O 

conhecimento incerto pode ser opinião, mas opinião não é conhecimento certo. E há 

conhecimentos certos, como os da vida cotidiana, que não são ciência porque não explicam o 

que se conhece, não fornecem suas razões ou causas. 

Hoje em dia, o entendimento das causas do que se conhece se restringe às causas 

denominadas “eficientes”, deixando-se de lado outros tipos de causalidade, como, por 

exemplo, a causalidade final, isto é, o que pretende o agente ao produzir um efeito
76
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Com essas considerações introdutórias podemos enfrentar a pergunta: é a teologia, 

ciência da fé, uma ciência? Fornece ela as causas e, principalmente, a causa eficiente dos 

dados que a fé nos revela? 

 

A resposta a essa pergunta exige alguns cuidados. 

Em primeiro lugar, sabe-se que o conceito de “ciência” tem variado muito no correr dos 

tempos. Em outras palavras, ciência é um conceito histórico. Aristóteles usava o termo  

“epistéme”, conhecimento adquirido pelo estudo, oposto a dóxa (opinião), a téchne (arte ou 

técnica) e a empeiría (experiência). A influência de Aristóteles na filosofia até o 

Renascimento manteve o sentido dessa palavra. Que “epistéme” não tem o mesmo sentido da 

ciência contemporânea pode-se ver pelo vocábulo “epistemologia”, que continua um termo 

filosófico e não um termo científico. Afirmam muitos historiadores
77

 que a palavra “ciência”, 

no sentido hodierno, surgiu no século XIX, fruto do iluminismo europeu dos séculos XVII e 

XVIII, ansioso por libertar a razão da influência não de qualquer referência a Deus, mas da 

religião cristã, portadora de uma revelação. Inicia nessa época o chamado “conflito” entre 

ciência e religião, ou entre ciência e teologia, que é uma reflexão da fé numa revelação divina.  

Antes dessa época, falava-se de filosofia ou de história natural, não de ciência. E a teologia 

compartilhava com essas denominações o sentido aristotélico de “epistéme”. Posteriormente, 

e cada vez mais, entendeu-se a ciência como um método de observação e controle das 

variáveis de um fenômeno, que permite a verificação de uma hipótese do nexo causal entre 

essas variáveis, e o entendimento desse nexo à luz de uma articulação conceitual mais ampla, 

denominada “teoria”. 

Em segundo lugar, deve-se reconhecer que sob o nome de “ciência” abrigam-se ciências 

muito diferentes, com pressupostos epistemológicos e procedimentos metodológicos 

concretos assaz diversos. Pense-se, por exemplo, na Física e na Antropologia, na concepção 

da verdade como simplesmente objetiva ou como resultado de um entendimento ou 

construção social da realidade. Até hoje há atitudes distintas entre cientistas das exatas e 

cientistas das humanas a respeito da religião. Os últimos se julgam, por exemplo, mais 

autorizados do que os primeiros a fazer uma avaliação da religião e de suas derivações (como 

a teologia), porque religião e derivados se encontram em comportamentos sócio-culturais que 

integram o âmbito de competência das ciências humanas. 

                                                                                                                                                         
76

 Daí, a exclusão do âmbito da ciência moderna do “intelligent design”, plano inteligente. 
77

 Ver Harrison, P., “Ciência” e “Religião”: Construindo os limite. Revista de Estudos de Religião, março 2007, 1-33 



114 »  Teologia e (outras) ciências 

Saberes em Ação · Ano 02 · N° 03 · Jan/Jun 2014 

Em terceiro lugar, todo conhecimento humano se fundamenta em alguns princípios 

considerados indiscutíveis. O conhecimento cotidiano se fundamenta na crença de que 

sentidos e razão captam a realidade assim como ela é. A filosofia começa com a certeza de 

que a razão cuidadosa atinge a realidade além de suas aparências. A ciência se fundamenta na 

convicção de que a razão metódica é capaz de explicar o mundo empírico. A fé e a teologia se 

fundamentam na convicção de que Deus revelou a Si mesmo aos homens. Esses princípios 

são de ordem diferente, não coincidem, mas não se contradizem e nem se contrariam. 

Em resposta à pergunta se a teologia é uma ciência, digo que, historicamente, a teologia 

foi uma epistéme, que hoje não se contenta em ser. Porém hoje não é, tampouco, uma ciência, 

como em geral se entende a ciência contemporânea. Primeiro, porque seu princípio é uma 

revelação e não a luz natural da razão e dos sentidos; segundo, porque seu objeto é 

transempírico; e terceiro, porque seus métodos não permitem o controle das variáveis nem, 

diretamente, sua observação. Essas diferenças derivam do posicionamento quase filosófico da 

ciência contemporânea, que trabalha com probabilidades e não com certezas, está aberta a 

contínua revisão, resulta em verdadeiras descobertas, e lida com fenômenos, isto é, com a 

realidade enquanto se manifesta e aparece. A teologia, ao contrário, lida com o númeno, com 

a coisa-em-si, não está em busca de descobertas realmente novas e trabalha com a certeza de 

uma revelação superior à capacidade humana. Surgiu-me, durante o curso Teologia e Ciência, 

no semestre anterior, uma expressão que me parece resumir a natureza da ciência e da 

teologia nos dias de hoje: “Ciência é descoberta; Religião e Teologia é revelação”. Daí o 

esforço incessante da ciência em se aperfeiçoar para descobrir, e o esforço incessante da 

teologia em se aperfeiçoar para entender melhor o que já foi descoberto. 

A teologia tem como primeiro objeto Deus enquanto se revelou. Mas o Deus que se 

revelou é o Deus relacionado com os seres humanos e com sua ecologia. A teologia, portanto, 

é um discurso primariamente sobre Deus, mas complementarmente é um discurso sobre o 

homem e o mundo à luz da revelação de Deus. Esse homem e esse mundo gozam de uma 

densidade própria, que é o objeto da filosofia e da ciência. Daí a necessidade de a teologia 

falar do homem e do mundo, e ao homem e ao mundo. Seu olhar dirige-se para Deus, e em 

Deus vê o homem e o mundo, tais como o conhecimento e a ciência o descobrem. Por isso, é 

necessário o contato entre ciência e teologia, não como condição sine qua non da teologia, 

nem como legitimação seja da teologia seja da ciência, mas como um campo comum, 

alcançado pelo olhar do homem e pelo olhar de Deus. 
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Por essa razão a teologia não é uma “ciência da religião”. A ciência da religião toma a 

religião, pessoal, social ou institucional, em sua dimensão psicológica, sociológica, 

antropológica e histórica, enquanto um fato humano, atestável, observável e, em muitos casos, 

controlável. A teologia, ao contrário, considera em todas essas dimensões -que não nega- a 

relação que têm com o Deus revelado ou, até melhor, a relação que Deus tem com elas. 

Se a teologia não é, no sentido moderno, uma ciência, a não ser analogicamente, isto é, 

por uma semelhança que é diferente (semelhança, porque lida com princípios e métodos; 

diferença, porque nem os princípios nem os métodos são os da razão natural), poderá haver 

uma Faculdade de Teologia, como a Faculdade Messiânica, autorizada e reconhecida pelo 

MEC? Estamos aqui num terreno espinhoso, já trilhado por esta própria Faculdade anos atrás. 

Uma Faculdade qualquer, desde que parte do sistema educacional oficial, é regida por normas 

atinentes, por exemplo, a carga horária, qualificação de docentes, atividades de pesquisa e 

extensão, e outras particularidades, e uma das funções do MEC é garantir a observância 

dessas normas. Mais importante ainda é a dimensão dos conteúdos curriculares. Nesse ponto a 

Direção da Faculdade acompanhou os vai-e-véns do Conselho Nacional de Educação, que ora 

pendia para uma conceituação da teologia como ciência da religião, ora se inclinava para a 

especificidade da teologia como uma ciência da fé. Felizmente, a meu ver, o entendimento do 

Conselho veio, senão a promover, ao menos a respeitar a natureza íntima da teologia como 

uma ciência humana da fé. A supervisão do MEC, além disso, e secundariamente para nossa 

reflexão, cobre outras áreas do conhecimento humano, dentre as quais se destacam as artes e 

as tecnologias. Arte e tecnologia não são ciências no sentido moderno, mas isso não impede 

que as Faculdades de Tecnologia e de Artes sejam regulamentadas pelo Ministério da 

Educação. 

Disse acima que a teologia é uma ciência análoga à ciência moderna. Explicando-me, 

disse também que analogia é semelhança na diferença. E apontei tanto a semelhança de 

princípios, objeto e método, como a diferença desses mesmos princípios, objeto e método, 

que aproximam ciência e teologia, ao mesmo tempo que as distanciam. 

Dois tópicos me restam a considerar: as competências exigidas para o estudo da 

teologia, e a razoabilidade do ato de fé. 

 

O estudo da teologia 

O estudo da revelação, objeto de fé, se realiza no encontro entre a revelação e a 

realidade humana. Essa realidade é histórica, o que supõe parâmetros de tempo e lugar, com 
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seus respectivos desdobramentos. Assim, esses parâmetros exigem que o estudioso da 

revelação entenda a cultura que a recebeu, particularmente a língua em que foi vazada. Essa 

exigência traz consigo o estudo das fontes, da transmissão de seus conteúdos, das formas de 

recepção que os acolheram em tempos e lugares diversos dos originais. Para bem dar conta 

dessa exigência, o estudioso de teologia deve enfronhar-se em muitas disciplinas científicas 

modernas. Antropologia, psicologia, história, sociologia, lingüística e letras, epigrafia, por 

vezes arqueologia e estatística..., são requisitos para uma abordagem séria da teologia. 

Naturalmente, não é necessário, e nem possível, que cada teólogo esteja enfronhado em 

todas essas disciplinas. Mas a teologia é um trabalho de equipe, ao longo do tempo e 

simultaneamente no espaço. Um projeto de teologia deve, por isso, abranger um corpo de 

pesquisadores que trabalhe em conjunto. Assim aconteceu no cristianismo, no budismo, no 

islamismo; assim deve acontecer num empreendimento novo, como a teologia messiânica. 

 

A razoabilidade do ato de fé. 

Se a graça de Deus antecipa qualquer contato do homem com ele, a razoabilidade da fé 

é uma condição humana prévia à aceitação da revelação. Dentro da tradição cristã, que deu 

origem à teologia mais elaborada que conhecemos, exige-se que se dê, a quem o pede, “a 

razão da esperança” (I Ped. 3, 15), isto é, a razoabilidade da fé. A fé é um ato plenamente 

humano. Ora, os atos humanos mais importantes não são fruto do raciocínio, nem da certeza. 

Uma apreensão global e um risco decente estão na origem de nossas grandes decisões. A 

pessoa que aceita a fé é apoiada em sua decisão por outras pessoas que a aceitaram, pelos 

exemplos que vê, pelos frutos que percebe, pela beleza, pela coerência de sentido, e por outras 

influências. Com esses apoios é razoável dar o salto para o que nos transcende.  

Esse salto também é análogo aos saltos que damos em nossas decisões de cada dia ou de 

longo prazo. É análogo ao salto que dá o cientista quando aposta na razão, no método, na 

imaginação. A semelhança está na razoabilidade de nossas decisões; a diferença está no alvo 

que atingimos, imanente ou transcendente.  

Assegurada, pois, a razoabilidade da fé, assegura-se também a razoabilidade da 

teologia, como ciência análoga às demais ciências. 
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Teologia da saúde ou Teologia da felicidade? 

Theology of health or Theology of happiness? 

 

Carlos Roberto Sendas Ribeiro78
 

 

Resumo: Este artigo discute a possibilidade da escolha de uma palavra-chave capaz de 

caracterizar a teologia messiânica. O autor apresenta a sua indecisão na escolha de um 

entre os dois mais relevantes resultados aos quais se destinam as práticas messiânicas: a 

obtenção da saúde e da felicidade. Como o ser humano é possuidor de espírito e corpo, 

as práticas messiânicas visam a beneficiar essas duas dimensões, a espiritual e a física, 

que se relacionam em função das leis naturais da identidade espírito-matéria e da 

precedência do espírito sobre a matéria. Se, grosso modo, a felicidade se relaciona ao 

espírito e a saúde à matéria, seria possível (ou conveniente) escolher uma delas como 

palavra-chave? Em contrapartida, a não escolha de uma delas (ou ambas) talvez não 

caracterizasse a verdadeira missão da obra messiânica. Amparando-se em trechos das 

Revelações de Meishu-Sama, o autor apresenta, ao final, a sua escolha. 

Palavras-chave: teologia messiânica, teologia, saúde, felicidade. 

 

Abstract: This article discusses the possibility of choosing a keyword able to characterize the 

messianic theology. The author presents his indecision in choosing one of the two most 

relevant results of which are addressed the messianic activities: the achievement of 

health and happiness. As the human being has spirit and body, the messianic practices 

aim to benefit these two dimensions, the spiritual and physical, that are related in terms 

of natural laws of identity spirit-matter and the precedence of the spirit over matter. If, 

in a way happiness is related to spirit and health to matter, it would be possible (or 

desirable) to choose one of them as the keyword? On the other hand, not choosing either 

(or both) may not characterize the true mission of messianic activity. Supported by 

excerpts from the Revelations of Meishu-Sama, the author presents, in the end, his 

choice. 

Key-words:  messianic theology, theology, health, happiness. 

 

Introdução 

Se o leitor tivesse que escolher uma palavra-chave que caracterizasse (e até mesmo 

nomeasse) a teologia messiânica, qual seria? Luz? Paraíso Terrestre? Espírito? Verdade? 

Todos esses termos seriam ótimas opções. Porém, a minha escolha oscila, indecisa, entre 

“saúde” e “felicidade”. Acreditando que esta talvez não seja uma dúvida somente minha, 

decidi escrever este breve artigo, para discutir o assunto com os queridos leitores e, quem 

sabe, além de chegar a uma decisão final, instigá-los a também refletir sobre os pontos vitais 

da obra messiânica de Meishu-Sama.  
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Em defesa da felicidade como palavra-chave 

Considerando o propósito divino para este mundo e os humanos — conforme expresso 

nas revelações — como sendo o Paraíso Terrestre, definido por Meishu-Sama como o 

“Mundo dos felizes”, a escolha do termo “Felicidade” parece óbvia. 

 

O Paraíso Terrestre pode ser compreendido como o Mundo dos Felizes. Será 

um mundo de alta civilização, isento de doença, pobreza e conflito. Cabe a 

nós, entretanto, encontrar a forma de minorar o sofrimento humano e 

transformar em paraíso este mundo repleto de males (MEISHU-SAMA, 

2008, v. 5, p. 45). 

 

O ser humano foi criado e destinado à felicidade! Esta revelação talvez seja a que mais 

alívio e esperança traz aos humanos do século XXI. Quem ficaria indiferente ao saber que sua 

existência foi destinada à felicidade, especialmente nesse conturbado e confuso tempo em que 

vivemos?  

A propósito, cabe aproveitar esta oportunidade para ressaltar que a felicidade, a alegria, 

o prazer, o bem-estar, enfim, sempre foram os sinais utilizados pelo Criador para mostrar aos 

humanos que eles estão no caminho certo. Uma das mais óbvias constatações dessa afirmação 

pode estar no recurso dado pelo Criador para mostrar a todas as criaturas qual o alimento 

correto para cada uma delas: o sentido do paladar. Todos os animais reconhecem o que pode 

ser ingerido como alimento se este lhes parece agradável ao paladar e, ao contrário, se é 

impróprio ao consumo. O mesmo ocorre com os humanos, não só em relação aos alimentos, 

mas com tudo o mais: será benéfico se for agradável aos sentidos e causar bem-estar ou 

felicidade. Portanto, é natural o ser humano se afastar do que lhe causa mal-estar ou sensações 

desagradáveis. Meishu-Sama exemplifica esse aspecto, utilizando o antigo adágio popular: “o 

bom remédio é amargo”. Para ele, na verdade, essa é a razão para o ser humano evitá-lo... No 

entanto, essa também é a razão pela qual a indústria farmacêutica se esforça para tentar tornar 

os remédios saborosos, utilizando essências que dão um falso sabor natural... 

Portanto, a importância dada por Meishu-Sama ao tema Verdade e sua relação com o 

estado natural não se deve, simplesmente, à ética do “politicamente correto” da época atual, 

em que se enaltece a natureza e o meio ambiente. Sabendo que os humanos reconhecem o que 

lhes foi oferecido pelo Criador pelo bem-estar ou felicidade que lhes causa, o Mal utiliza do 

recurso dos falsos prazeres ou de uma felicidade momentânea, por meio do uso de substâncias 

ou atitudes nocivas à sua pureza natural para corromper o Bem ou destruí-lo. Assim, quando 
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surgem as consequências em forma de sofrimento, após a ação praticada, já é tarde demais, 

tendo a pseudoverdade prevalecido sobre a Verdade. 

Portanto, não é o prazer ou o bem-estar que deve ser condenado, como ensinavam 

alguns dos antigos beatos, mas a falta de sabedoria do ser humano, que desconhece a Verdade 

Divina.  

 

Em defesa da saúde como palavra-chave  

Retornando à nossa discussão principal, veremos que a discussão sobre a “Felicidade” 

implica a inclusão do tema “Saúde”, pois, para alcançá-la, é preciso extinguirem-se os 

sofrimentos humanos dos quais a doença é o primordial.  

 

Será, então, a felicidade algo tão difícil de conseguir? Devo dizer que não. A 

felicidade baseia-se na eliminação de três fatores principais: doença, pobreza 

e conflito. Como essa eliminação não é fácil, a maior parte das pessoas 

submete-se a uma forçada resignação (MEISHU-SAMA, 2008, v. 4, p. 39). 

 

Seguindo a leitura do ensinamento “Paraíso Terrestre”, lemos que: 

 

Inicialmente, precisamos descobrir como eliminar a doença, pois, entre as 

três grandes desgraças que citamos, ela é a principal. Em seguida, temos de 

vencer a pobreza, cuja causa primária é a doença; os pensamentos errados, as 

falhas políticas e a deficiente organização social são causas secundárias. 

Quanto à inclinação para o conflito, é motivada pelo estado selvagem de que 

a humanidade ainda não conseguiu se libertar. Portanto, é essencial eliminar 

as três grandes desgraças. (MEISHU-SAMA, 2008, v. 5, p. 45). 

 

Aqui desponta a obtenção da verdadeira saúde como outro tema de extrema relevância 

para a teologia messiânica, a ponto de ser colocada como a própria meta da religião:  

 
A base da salvação material e espiritual – aquela que é a mais perfeita – 

consiste, portanto, unicamente, em eliminar a doença, tornando as pessoas 

sadias. Por maior que seja a nossa fortuna ou a quantidade e variedade dos 

mais saborosos alimentos, provenientes do mar e da terra, em nossas 

refeições, por maiores honrarias e por mais elevada posição social que 

tenhamos, isso de nada adiantará, se estivermos sofrendo com doenças. A 

primeira condição para salvação da humanidade é, antes de mais nada, 

alcançar a saúde. Por esse motivo, a meta de nossa religião é formar 

indivíduos e sociedades saudáveis. (MEISHU-SAMA, 2008, v. 1, p. 17).  
 

Ora, se “a meta de nossa religião é formar indivíduos e sociedades saudáveis”, a palavra 

saúde também poderia ser uma palavra-chave!  
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Está estabelecida a dúvida entre “saúde” e “felicidade” como palavra-chave a ser 

escolhida! 

 

Ampliando a visão da relação entre saúde e felicidade 

Entretanto, se o indivíduo precisa se livrar da doença para ser feliz, é certo que não 

basta desfrutar da verdadeira saúde para sentir felicidade. Quantas pessoas conhecemos que, 

apesar de saudáveis, não conseguem se sentir felizes? Ampliando um pouco mais a visão 

sobre a relação entre “Saúde” e “Felicidade”, certamente chegaremos à escolha da palavra-

chave.  

Segundo o Dicionário Eletrônico Houaiss, a palavra “feliz” designa “o indivíduo 

favorecido pela sorte; ditoso, afortunado, venturoso / cujos desejos, aspirações, exigências etc. 

foram atendidos ou realizados; contente, satisfeito / abençoado, bendito, protegido”.  

Vejamos dois textos de Meishu-Sama sobre saúde e felicidade, respectivamente. No 

primeiro texto, Meishu-Sama aponta o caminho para alcançar a verdadeira saúde, qual seja 

viver em acordo com as leis da natureza: 

  

Para explanar sobre o assunto, devo dizer inicialmente que a verdade, em 

matéria de saúde, está na adaptação e no respeito à Natureza. Essa é a 

condição fundamental. Antes de mais nada, deve-se pensar: com que 

objetivo Deus criou o homem? Segundo nossa interpretação, foi para 

construir um mundo perfeito, de Verdade, Bem e Belo. [...] A condição 

fundamental para a execução dessa obra grandiosa é a saúde. Deus atribuiu 

uma missão a cada pessoa, concedendo-lhe, logicamente, a saúde necessária 

para cumpri-la. Com efeito, se o homem estiver doente, significa que o 

sagrado objetivo de Deus não será alcançado. Tomando este princípio por 

base, concluiremos que a saúde é inerente ao homem, devendo ser o seu 

estado normal. O estranho é as pessoas serem acometidas de doenças com 

tanta facilidade, ou seja, ficarem em estado anormal. Sendo assim, apreender 

claramente os princípios da saúde e fazer o homem retornar ao estado 

normal está coerente com o objetivo de Deus.  

Mas o que descobrimos ao examinar o corpo humano em estado anormal? 

Em primeiro lugar, ressalta que ele está em desacordo com a Natureza; 

perceber a real situação desse estado antinatural, corrigi-lo, fazendo voltar a 

normalidade, é a verdadeira Medicina. E mais: tornar possível esse retorno é 

a forma existencial da correta Medicina. [...] Ora, sendo o homem a obra 

máxima de Deus, devemos pensar, séria e profundamente, que erros, que 

ações antinaturais estamos cometendo para a ocorrência das anormalidades 

chamadas doenças, as quais impedem suas atividades. Homens, eis um ponto 

importantíssimo, sobre o qual devem fazer uma profunda reflexão 

(MEISHU-SAMA, 2008, v. 3, p. 79). 
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A felicidade é uma recompensa divina 

No segundo texto, Meishu-Sama aponta o caminho para alcançar a verdadeira 

felicidade. Trata-se do trecho considerado como a “regra de ouro” das práticas messiânicas, 

incansavelmente citada pelo teólogo messiânico Reverendíssimo Tetsuo Watanabe: 

 
Sempre afirmei e continuo afirmando: quem deseja ser feliz, deve 

primeiramente tornar feliz seus semelhantes, pois a Divina recompensa que 

disto provém, será a Verdadeira Felicidade. Buscar a própria felicidade com 

o sacrifício alheio é criar infelicidade para si mesmo (MEISHU-SAMA, 

2008, v. 3, p. 45). 

 

Que maravilhosa revelação! Ao contrário do senso comum, a verdadeira felicidade não 

é algo que o ser humano conquista por si mesmo, mas é uma recompensa dada por Deus a 

quem fez por merecê-la! Em outras palavras, ao compararmos saúde e felicidade quanto ao 

caminho para serem alcançadas, enquanto a saúde pode ser alcançada independentemente de 

nossa relação com outros indivíduos, pois apenas depende da nossa adaptação à natureza, a 

verdadeira felicidade depende de nossa relação com as outras pessoas, já que é uma 

consequência do ato de provocar-lhes um estado feliz seja por meio de uma ação visível ou 

oculta. 

A essa altura, nossa discussão chegou a um ponto decisivo. Se a meta da religião 

messiânica é formar indivíduos e sociedades saudáveis – e para isso vem desenvolvendo as 

Colunas da Salvação do Johrei, da Agricultura Natural e do Belo – as práticas altruístas, que 

expandem essas três colunas, permitem que, além de saudáveis, se formem indivíduos e 

sociedades felizes! 

 

Finalmente, a escolha da palavra-chave! 

E quanto à palavra-chave? Se, na Teologia Messiânica, Saúde e Felicidade se encontram 

tão intrinsecamente ligadas à missão messiânica, só nos resta a opção de propor ambas como 

palavras-chave, sugerindo o nome de “Teologia da Saúde e da Felicidade” para designar a 

Teologia Messiânica. Apesar de parecer uma solução simplista, essa proposição evitará uma 

deformação de sentido, caso apenas uma das palavras seja escolhida. Senão, vejamos: se a 

palavra “Saúde” fosse a escolhida, o sentido meramente terapêutico seria enfatizado, ao passo 

que, se a escolhida fosse “Felicidade”, poderia ser confundida como um mero devaneio 

abstrato, sem qualquer relação com o mundo físico. Ao explicar o objetivo do Johrei, Meishu-

Sama chegou a uma feliz união de ambos os sentidos, escrevendo: 
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O Johrei não visa curar doenças; é, antes, um método de criar felicidade. Ele 

não pode ter como objetivo a cura das doenças, porque estas são formas de 

purificação; sua finalidade é eliminar as máculas do espírito. O resultado da 

erradicação dessas máculas é a extinção dos sofrimentos humanos. Costumo 

ensinar que a doença, a pobreza e o conflito são processos purificadores. A 

doença é o principal, porque afeta a própria base da vida. Quando 

conseguirmos vencê-la, também solucionaremos o problema da pobreza e do 

conflito. Portanto, a base da felicidade é a eliminação das máculas 

espirituais. O Johrei é o método mais simples e infalível para erradicá-las. É, 

pois, evidente que ele não visa à própria doença, e sim às suas causas 

(MEISHU-SAMA, 2008, v. 1, p. 127). 

   

Embora a palavra “Saúde” não conste do texto, fica claro que a sua obtenção, bem como 

a obtenção da “Felicidade”, depende da eliminação das máculas espirituais, um dos propósitos 

das práticas messiânicas. Assim, “Saúde” e “Felicidade” se justificam, para este autor, como 

palavras-chave.  

Espero que esta breve discussão tenha trazido a você, caro leitor, profundas reflexões 

sobre os pontos vitais da teologia messiânica. 
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Ísis / kannon – Um exercício de interpretatio 

Isis / Kannon - an interpretatio exercise 

 

Ricardo Mário Gonçalves
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Resumo: Tradução e religião sempre estiveram intimamente ligadas. Na antiguidade era 

frequente, divindades do panteão politeísta de um povo serem traduzidas ou 

interpretadas como divindades de características mais ou menos parecidas pertencentes 

a outro panteão. Entre os gregos Heródoto foi um dos que inauguraram a prática de 

traduzir os deuses egípcios em seus correspondentes do panteão helênico, interpretando 

Osíris como Dioniso, Ísis como Deméter, etc. No mundo romano essa atividade era 

designada pelo termo interpretatio. No presente trabalho fazemos um exercício de 

interpretatio aproximando Ísis, divindade egípcia cujo culto se difundiu em toda a bacia 

do Mediterrâneo nos Períodos Helenìstico e Romano, de Kannon, bodhisattva feminino 

da Compaixão, cujo culto é bastante popular em todo o Extremo Oriente. 

Palavra-chave: Tradução, interpretatio, Ísis, Kannon. 

 

Abstract: Translation and religion have always been closely related. In Ancient History, we 

often found deities of the polytheistic pantheon of a people be translated or interpreted 

as deities with more or less similar characteristics belonging to another pantheon. 

Among the Greeks, Herodotus was the one who inaugurated the practice of translating 

the egyptian gods into their congruent deities of the hellenic pantheon, expounding  

Dionysus playing Osiris, Demeter playing Isis, etc. In the Roman World, this activity 

was designated by the term interpretatio. In this work, we realize an interpretatio 

exercise approaching Isis, egyptian deity whose cult spread throughout the 

Mediterranean basin in the Hellenistic and Roman Periods, from Kannon, a female 

bodhisattva of Compassion, whose cult is very popular throughout all the Far East.  

Keyword: translation, interpretatio, Isis, Kannon. 

 

 

Venho a ti, Lucius, comovida por tuas preces. 

Apuleio – O Asno de Ouro 

 

O Poder Maravilhoso da Sabedoria de Kannon os salva plenamente 

das dores do mundo. 

Sutra de Kannon 

 

Eu sou tudo o que foi, que é e que será, e meu véu ainda não foi 

soerguido por nenhum mortal. 

Plutarco – Ísis e Osiris 
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O Eterno Feminino nos impulsiona rumo às alturas. 

Goethe – Fausto II 

 

Interpretatio ou a religião como tradução. 

Tradução e religião sempre estiveram intimamente ligadas. Na Antiguidade, era 

freqüente divindades do panteão politeísta de um povo, serem traduzidas ou interpretadas 

como divindades de características mais ou menos parecidas pertencentes a outro panteão. A 

atividade de tradutor é bastante antiga na história da humanidade.  

Na antiga mesopotâmia, a prática da tradução era designada pelo termo acádico ragamu 

(chamar, falar fortemente) do qual deriva o termo dragoman que ainda hoje designa o 

intérprete no Oriente Médio, e o vocábulo aramaico targum (tradução). Entre os gregos, 

Heródoto foi um dos que inauguraram a prática de traduzir os deuses egípcios nos seus 

correspondentes do panteão helênico, interpretando Osíris como Dioniso, Isis como Deméter, 

Neith como Atena, Ptah como Hefesto, etc.  

No mundo romano, essa atividade era designada pelo termo interpretatio. No Brasil, os 

cultos afro-brasileiros se formaram a partir da tradução das divindades africanas, os Orixás, 

em figuras do panteão do catolicismo popular. No chamado monoteísmo inclusivo (todos os 

deuses são Um), todas as divindades são traduzidas ou interpretadas como formas ou 

manifestações de uma única divindade.  

Há tendências ao monoteísmo inclusivo no culto egípcio a Amon no Novo Império, no 

culto a Ísis no mundo greco-romano e no culto budista de Amida, no Japão Medieval. Já o 

chamado monoteísmo exclusivo de origem abraâmica que predomina no mundo de hoje (não 

há outro deus senão X) dificilmente se presta a uma tradução. O monoteísmo exclusivo 

carrega em seu bojo os germes da intolerância e do conflito religioso. Conclusão: os 

politeísmos, por sua flexibilidade e abertura ao processo de tradução, são mais tolerantes do 

que o monoteísmo. Quod erat demonstrandum. 

 

Ísis 

No Egito Faraônico, Ísis (ASET) continha em seu nome o signo que representava o 

trono real. Era a irmã e a esposa de Osíris e a mãe de Hórus, que ela protegia dos perigos 

através de sua poderosa magia. Rei e deus civilizador, Osíris foi morto por seu invejoso irmão 

Seth, mas Ísis, por artes mágicas o ressuscitou e concebeu dele o filho Hórus que lutou contra 
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Seth e o neutralizou. Osíris ressuscitado tornou-se o rei do País dos Mortos que à semelhança 

da Terra Pura do Buda Amida no budismo sino-japonês, está situado no Ocidente, na direção 

em que o sol se põe. Representada geralmente como uma mulher ostentando um trono na 

cabeça, mas também através de inúmeras formas, por causa de suas conexões com outras 

deusas, como, por exemplo, a deusa-gata Bastet cultuada em Bubastis, ela se tornou a 

“multiforme” por excelência.  

No período greco-romano, seu culto se expandiu por todo o mundo mediterrâneo, 

passando ela a ser identificada com inúmeras deusas dos mais diversos povos. Ísis tornou-se 

então conhecida como “a Miriônoma”, isto é, “a de dez mil nomes”. Um importante 

documento a respeito do culto de Ísis no Período Helenístico é a Aretologia (discurso sobre a 

virtude) de Ísis, texto descoberto em 1925 nas ruínas do templo isíaco de Kymé, na Ásia 

Menor: 

 

ARETOLOGIA DE ÍSIS 

Demetrios, filho de Artemidoros, também chamado Thraseas, de Magnésia 

junto ao Menandro, dirige uma prece a Ísis. Esta foi copiada de uma estela 

em Mênfis, junto ao templo de Hefesto. 

Eu sou Ísis, a soberana de todas as terras. 

Fui instruída por Hermes 

E inventei a escrita com Hermes, a sagrada, e a demótica, para que nem tudo 

deva ser grafado com a mesma escrita. 

Dei aos homens as Leis e decretei aquilo que ninguém pode mudar. 

Sou a filha mais velha de Cronos. 

Sou a esposa e a irmã do rei Osíris. 

Sou aquela que revelou os frutos aos homens. 

Sou a mãe do rei Hórus. 

Sou aquela que é chamada Deusa entre as mulheres. 

Sou aquela que se manifesta na Estrela do Cão. 

Por mim a cidade de Bubastis foi edificada. 

Separei a Terra do Céu. 

Indiquei às estrelas sua rota. 

Determinei os caminhos do Sol e da Lua.  

Criei a ciência náutica. 

Tornei potente o Direito. 

Uni a mulher e o homem.  

Fixei para a mulher como limite o décimo mês para ela trazer seu filho ao 

mundo. 

Ordenei que os pais fossem amados pelos filhos. 

Estabeleci uma punição  para os pais que não manifestam carinho. 

Eu, com meu irmão Osíris, fiz cessar a antropofagia. 

Revelei aos homens as iniciações. 

Ensinei os homens a honrarem as estátuas dos deuses. 

Fundei os santuários dos deuses. 

Derrubei o governo dos tiranos. 

Fiz cessarem os massacres. 

Obriguei os esposos a amarem suas esposas. 
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Tornei o direito mais poderoso do que o ouro e a prata. 

Ordenei que a Verdade fosse reconhecida como bela. 

Inventei os contratos matrimoniais. 

Fixei as línguas dos Helenos e dos Bárbaros. 

Fiz com que o belo e o vergonhoso fossem reconhecidos pela Natureza. 

Fiz com que nada fosse tão terrível como o juramento. 

Entreguei aquele que preparou injustamente uma armadilha para outrem na 

mão de suas vítimas. 

Puni aqueles que praticam fraude. 

Ordenei que tenham  piedade dos suplicantes. 

Honro os que se defendem com justiça. 

Junto a mim reina o Direito. 

Sou a soberana dos rios, do vento e do mar. 

Ninguém alcança a glória sem meu consentimento. 

Sou a soberana da guerra. 

Sou a soberana do raio. 

Apaziguo o mar e desencadeio a tempestade. 

Estou no esplendor do Sol. 

O que eu projeto se cumpre.  

A mim todos obedecem. 

Desato os nós, sou a soberana da navegação. 

Torno as águas inacessíveis às naus quando isso me compraz. 

Fundei as fortificações das cidades. 

Sou chamada de Legisladora. 

Fiz as ilhas surgirem dos abismos para a luz. 

Sou a soberana das chuvas. 

Venço o Destino, é a mim que ele obedece. 

Salve! Egito!  Pois tu me criaste! 

 

Um dos principais documentos sobre o culto isíaco no Império Romano é o romance “O 

Asno de Ouro de Apuleio” (c.120 – c. 180) que narra as aventuras de um jovem curioso 

chamado Lucius que percorre o mundo em busca de conhecimento e experiências. 

Envolvendo-se com uma feiticeira, Lucius se vê transformado em asno. Depois de passar por 

muitos sofrimentos Lucius faz uma prece que é respondida por Ísis que, aparecendo-lhe em 

sonhos, se lhe apresenta com as seguintes palavras: 

 

Venho a ti, Lucius, comovida por tuas preces, eu, mãe da Natureza inteira, 

dirigente de todos os elementos, origem e princípio dos séculos, divindade 

suprema, rainha dos Manes, primeira entre os habitantes do céu, modelo 

uniforme dos deuses e das deusas. Os cimos luminosos do céu, os sopro 

salutares do mar, os silêncios desolados dos infernos, sou eu quem governa 

tudo isso, à minha vontade. Potência única, o mundo inteiro me venera sob 

formas numerosas com ritos diversos, sob múltiplos nomes. Os frígios, 

primogênitos dos homens,me chamam deusa-mater e deusa do Pessinúncio; 

os atenienses autóctones, Minerva Cecropiana; os cipriotas banhados pelas 

ondas, Venus Pafiana; os cretenses portaores de flechas, Diana Ditina; os 

sicilianos trilingües, Prosérpina Estígia, os habitantes da antiga Elêusis, 

Ceres Acteana; uns Juno, outros Belona; estes Hécate, aqueles Ramnúsia. 

Mas os que o Sol ilumina com seus raios nascentes, quando se levanta, e 
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com seus últimos raios, quando se inclina para o horizonte, os povos das 

duas Etiópias e os egípcios poderosos por seu antigo saber, honram-me pelo 

meu verdadeiro nome: Rainha Ísis. Venho movida de piedade por tuas 

desgraças. Venho a ti, favorável e propícia. Seca, pois, as tuas lágrimas, 

deixa-te de lamentos, expulsa o desgosto. Por minha providência, desponta 

para ti agora o dia da salvação. 

 

Vemos nesta passagem que Ísis passou a ser percebida como uma verdadeira deusa 

universal que absorveu os nomes e os atributos de inúmeras divindades femininas da área 

mediterrânea. Seguindo as instruções dispensadas pela deusa, Lucius comeu as rosas 

oferecidas no altar de Ísis por ocasião da festa em sua homenagem e imediatamente recuperou 

a forma humana. Fez-se iniciar, então, nos mistérios de Ísis e Osíris e passou a ter uma vida 

próspera e feliz como jurista e sacerdote do culto isíaco. 

 

Kannon 

Avalokitesvara (Kuan Yin ou Kuan Shih Yin em chinês, Kannon ou Kanzeon em 

japonês, Chenrenzi em tibetano) é uma das divindades budistas mais populares no Extremo 

Oriente. Seu nome significa: “aquele que ouve as súplicas do mundo”. Não é um deus, mas 

sim um Bodhisattva, um discípulo búdico de profunda realização espiritual que, por sua 

Sabedoria, tem condições de se tornar um Buda (Desperto) e ingressar no Nirvana, mas que, 

por sua compaixão, opta por permanecer no mundo para ouvir os apelos dos seres viventes 

sofredores e livrá-los de suas penas.   

Andrógino em sua natureza, Avalokitesvara se manifesta em múltiplas formas, ora 

masculinas, ora femininas. Na Índia e no Tibete predominam as manifestações masculinas, 

mas na China e no Japão as femininas se impuseram a tal ponto que a divindade praticamente 

se tornou, na religião popular, numa Grande Deusa do Amor e da Compaixão. É a divindade 

tutelar no Tibete e o Dalai Lama é percebido pelo povo tibetano como uma emanação sua em 

forma humana.  

É interessante lembrar que também no Japão personagens históricos, como o Príncipe 

Regente Shôtoku (572-621), são vistos como manifestações de Kannon. O texto devocional 

do culto de Kannon mais popular no Japão é o gatha (poema) do 25º Capítulo do Sutra do 

Lótus da Lei Excelente, denominado Portal Universal de Avalokitesvara. Transcrevo abaixo 

esse poema, conhecido popularmente como Sutra de Kannon (Kannongyô), pois, através dele, 

podemos conhecer os principais atributos e virtudes dessa divindade. 
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O SUTRA DE KANNON 

Ó Perfeito, Honrado do Mundo 

Peço-vos agora que declareis 

Por que esse santo Biodhisattva 

 É conhecido como Kanzeon? 

Ao que o Perfeito replicou, 

Entoando seu poema: 

O eco de seus santos feitos  

Reboa pelo mundo inteiro. 

Tão vastos e profundos são seus Votos que, 

Quando, após incontáveis ciclos cósmicos, 

Servindo as hostes dos Perfeitos, 

Enunciou seu puríssimo anseio de libertar os seres do sofrimento. 

Ouve, pois, o que sucedeu: 

Escutar-lhe o Nome, ver-lhe a Forma,  

Ou, com fé, proferir-lhe o Nome,  

Liberta os seres de todos os males. 

Quem, vítima de intento homicida, 

Fosse lançado numa fornalha,  

Veria, só em pensar no Poder Salvífico de Kannon, 

As chamas transformadas em água! 

Quem fosse atirado ao mar, 

De monstros marinhos cercado, 

Seria, só ao pensar no Poder de Kannon,  

Salvo das ondas ávidas. 

Quem, do cume do Monte Sumeru, 

Fosse por inimigo deitado abaixo, 

Flutuaria, só ao pensar no Poder de Kannon, 

Como um Sol no espaço. 

Quem, perseguido por malfeitores, 

Fosse acossado na Montanha de Ferro,  

Não teria, só ao pensar no Poder de Kannon, 

Um só fio de cabelo arrancado. 

Quem, entre um bando de ladrões, 

Visse contra si brandidas as lâminas cruéis, 

Faria, só ao pensar no Poder de Kannon, 

Com que a Compaixão lhe aparasse os golpes. 

Quem, tendo incorrido na cólera do rei, 

Visse o cutelo alçado para golpear, 

Faria, só ao pensar no Poder de Kannon, 

Com que a lâmina se partisse em pedaços. 

Quem, entre os muros de uma prisão, 

Tivesse os pulsos e tornozelos a ferros, 

Conseguiria, só ao pensar no Poder de Kannon,  

Libertar-se instantaneamente. 

Quem, tendo bebido um líquido mortífero, 

Jazesse no solo, moribundo, 

Anularia, só ao pensar no Poder de Kannon, 

O efeito do veneno. 

Quem, assediado por trasgos, 

Dragões terríveis ou demônios zombeteiros, 

Somente pensasse no Poder de Kannon,  

Por nenhum seria molestado. 

Se feras afluíssem,  
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De colmilhos à mostra, e mandíbulas ferozes, 

Um único pensamento no Poder de Kannon 

As afugentaria. 

Se víboras se enroscassem no caminho, 

Exalando chamas e veneno, 

 Um único pensamento no Poder de Kannon 

Fá-las-ia desaparecer. 

Se o trovão estrugisse e o raio faiscasse, 

Ou assustadora chuva despencasse, 

Um único pensamento no Poder de Kannon 

Abrandaria a tormenta. 

Embora os seres oprimidos pelos males cármicos 

Padeçam incessantemente, 

O Poder Maravilhoso da Sabedoria de Kannon 

Os salva plenamente das dores do mundo. 

Dotada de poderes sobrenaturais,  

E sábia no uso dos hábeis meios salvíficos, 

Em todos os cantos do mundo 

Ela manifesta suas inumeráveis formas. 

Não importam os sofrimentos,  

Os demônios infernais, as bestas, 

Os males do nascimento, da velhice, da doença e da morte, 

Kannon há de destruí-los um a um! 

Kannon Verdadeira e Pura! 

Infinitamente Sábia Kannon! 

Bondosa e cheia de piedade, 

Sempre almejada e reverenciada! 

Ó Resplendor refulgente e imaculado!  

Sol da Sabedoria que dissipa as trevas!  

Ó vencedora da tempestade e das chamas! 

Tua glória replena o mundo! 

Tua piedade é um escudo de luz, 

Tua compaixão forma uma grande e maravilhosa nuvem 

Que, vertendo o Néctar do Dharma, 

Extingue as chamas do sofrimento. 

Aos que se azafamam nas disputas, 

Ou tremem no meio dos exércitos,  

O pensamento do Poder de Kannon 

Traz a dissipação do ódio. 

O maravilhoso som do Nome de Kannon 

É sagrado como o ruído do Oceano. 

Não há outro igual no mundo! 

Por isso há sempre que recitá-lo. 

Pronunciai-o sem dúvidas: 

“Kanzeon” – som puro e sagrado; 

Dos que padecem mortal receio  

Suporte inabalável. 

À perfeição de seus méritos, 

À compaixão de seu olhar,  

À infinidade de suas bênçãos, 

Inclinamos nossas cabeças, com reverência. 
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Ísis e Kannon 

A leitura da Aretologia de Ísis, do romance de Apuleio e do Sutra de Kannon nos 

permite facilmente detectar uma série de características comuns a Ísis e a Kannon. Ambas são 

divindades femininas multiformes, infinitamente compassivas e amorosas que correspondem 

aos apelos de seus devotos, livrando-os de seus sofrimentos e guiando-os pelos caminhos da 

vida. Ambas são protetoras de pescadores e navegantes, protegendo-os das tempestades e dos 

naufrágios.  

Sabemos por outras fontes textuais e iconográficas que ambas são representadas como 

mães com o filho ao colo, sendo, portanto, veneradas por mães, gestantes e jovens desejosas 

de engravidarem. Claro que não podemos perder de vista as diferenças. Ísis é uma Deusa e 

Kannon, originalmente, um Bodhisattva andrógino, embora na prática seja cultuado como 

deusa na religiosidade popular do Extremo Oriente. Ísis, como Deusa, é percebida como 

civilizadora, legisladora e juíza capaz de punir os que transgridem seus decretos.  

Tais características estão totalmente ausentes em Kannon cujo traço mais marcante é a 

compaixão ilimitada. Entretanto, apesar dessas diferenças, os traços em comum justificam 

perfeitamente um trabalho de interpretatio unindo Isis e Kannon como sugerem 

pesquisadores atuais como a sacerdotisa isíaca De Traci Regula. 

 

Lucius e Shinran: redimidos pelo Eterno Feminino 

Em 1201 o monge budista japonês Shinran (1173 – 1262), depois de buscar em vão a 

libertação através de vinte anos de práticas ascéticas no Mosteiro de Enryaku-ji próximo a 

Kyoto, a Capital Imperial, deixa o claustro e inicia um retiro de cem dias no Templo 

Hexagonal (Rokkakudô) dedicado ao culto do Príncipe Regente Shôtoku, encarado como uma 

emanação em forma humana de Kannon. Seu objetivo era conseguir uma revelação ou 

orientação que o auxilia-se a superar o impasse que lhe dificultava o progresso na vida 

espiritual.  

Esse retiro lhe proporcionou dois sonhos significativos em que o Príncipe, aparecendo-

lhe na forma de Kannon e lhe indica novas perspectivas para sua vida religiosa. O primeiro 

desses sonhos o leva a procurar o Mestre budista Hônen que o inicia na Tradição da Terra 

Pura, uma forma simplificada de budismo acessível ao ser humano comum, que não tem 

condições de se dedicar ao estudo e à ascese. No segundo sonho, Kannon lhe aparece vestida 

de branco (a cor das vestes dos budistas leigos) e lhe transmite os seguintes versos: 
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Praticante! 

Se tua herança cármica te levar a possuir uma mulher, 

Eu me tornarei uma Mulher de Jade e serei por ti possuída; 

Durante toda a tua vida eu bem te ornamentarei 

E quando chegar teu momento final, 

Eu te conduzirei à Terra da Suprema Alegria. 

 

Seguindo essa orientação, Shinran contrai matrimônio com a Senhora Eshin-ni 

tornando-se assim o primeiro mestre budista japonês a liderar uma Ordem de religiosos 

casados, a Verdadeira Escola da Terra Pura (Jodo-Shinshu). Uma série de traços comuns nos 

permite aproximar Shinran de Lucius, o protagonista do romance de Apuleio que não passa de 

um alter ego do escritor, cujo nome é Lucius Apuleius. 

 Ambos se encontram num terrível impasse que os leva a recorrer à compaixão de uma 

divindade feminina, está lhes aparece em sonhos e os aliviam de suas angústias e apontam 

novas perspectivas para suas vidas.  Em outras palavras, ambos são redimidos e 

impulsionados para o alto por intervenções daquele Eterno Feminino de que o grande poeta 

pagão Goethe nos fala nos versos finais de seu Fausto: 

O Eterno Feminino nos impulsiona rumo às alturas. 
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