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Evolução da Religiosidade

através dos tempos

Curso Aprendizes do Evangelho – 1º Ano



Texto para reflexão

Pão Nosso – Item 41

No Futuro



Quem aqui

gosta de

manga?



Prefere comprida ou curta?



Evolução da Linguagem

Aramaico: 900 palavras



Evolução da Linguagem

Dicionário Houaiss

Da Língua Portuguesa

442 mil verbetes



O que é religião?





Quatro maiores religiões Seguidores % da população mundial

População mundial 6,8 bilhões 100%

Cristianismo 1,9 bilhão – 2,1 bilhões 29% – 32%

Islamismo 1,3 bilhão – 1,57 bilhão 19% – 21%

Budismo 500 milhões – 1.5 bilhão 7% – 21%

Hinduísmo 950 milhões – 1 bilhão 14% – 20%

Total 4,65 bilhões – 6,17 bilhões 68,38% – 90,73%



Mas afinal, o que é religião?



Controvérsia quanto à raiz latina

Cícero (45 a.C.)

Relegere - Reler.



Controvérsia quanto à raiz latina

Lactâncio

(século III d.C.)

Religare - Religar.



Controvérsia quanto à raiz latina

Agostinho de Hipona

(século IV d.C.)

Religere - Reeleger.

Depois:

Religare – Religar.



O que é religião?

Conjunto de sistemas culturais e de crenças, 

além de visões de mundo, que estabelece os 

símbolos que relacionam a humanidade com a 

espiritualidade e seus próprios valores 

morais.

Fonte: Wikipedia



O que é religião?

“Até onde os peritos conseguiram descobrir, 

jamais existiu um povo, em qualquer parte, 

em qualquer tempo, que não fosse de algum 

modo religioso”

Fonte: Nova Enciclopédia Britânica



O que é religião?

“RELIGIÃO, do latim RELIGIO, 

cognato de RELIGARE, ligar, apertar, 

atar, com referência a laços que unam 

o homem à divindade”

Fonte: Enciclopédia Britânica



O que é religião?

649. Em que consiste a adoração?

É a elevação do pensamento a Deus. Pela 

adoração o homem aproxima d'Ele a sua 

alma.

650. A adoração é o resultado de um 

sentimento inato ou produto de um 

ensinamento?

Sentimento inato, como o da Divindade. A 

consciência de sua fraqueza leva o homem 

a se curvar diante daquele que o pode 

proteger.



O que é religião?

O homem primitivo adorava as forças da 

natureza, vistas como sobrenaturais e, 

portanto, divinas.





Evolução do Pensamento religioso

1ª FASE: HORIZONTE TRIBAL

2ª FASE: HORIZONTE AGRÍCOLA

3ª FASE: HORIZONTE CIVILIZADO

4ª FASE: HORIZONTE PROFÉTICO

5ª FASE: HORIZONTE ESPIRITUAL

José Herculano Pires



Caracteriza-se pelo 

mediunismo primitivo e as 

práticas mágicas ou 

religiosas baseadas nas 

manifestações dos Espíritos.

1ª FASE: HORIZONTE TRIBAL



668 Os fenômenos espíritas, sendo 

produzidos desde todos os tempos 

e conhecidos desde as primeiras 

eras do mundo, não podem ter 

contribuído para a crença na 

pluralidade dos deuses?

Sem dúvida, porque aos homens que 

chamavam deus a tudo que era sobre-

humano, os Espíritos pareciam 

deuses.

1ª FASE: HORIZONTE TRIBAL



Algumas modalidades de adoração:

Litolatria - adoração de pedras, 

mares, rios, montanhas e relevos;

Fitolatria - adoração de plantas, 

árvore, flores e bosques;

Zoolatria - adoração de animais;

Mitologia - adoração de seres como 

características humanas mescladas 

com animais...

1ª FASE: HORIZONTE TRIBAL



Principais características:

Vida sedentária.

Mitologia popular.

Invenção de instrumentos.

Civilizações.

2ª FASE: HORIZONTE AGRÍCOLA



Principais características:

Mediunismo oracular.

Teologia.

Classes sacerdotais.

Filosofias secretas.

Religião e Estado.

3ª FASE: HORIZONTE CIVILIZADO



Principais características:

Mediunismo bíblico dos profetas.

Individualização da ideia de Deus.

Espírito civilizado.

Formulação de conceitos abstratos.

Juízos éticos, jurídicos e religiosos.

Racionalização.

4ª FASE: HORIZONTE PROFÉTICO



Principais características:

Implantado por Jesus.

Mediunidade positiva.

Prevalência do Espiritual.

Comunicações dos Espíritos.

Pluralidade das existências.

Muitas moradas.

Lei de Amor.

5ª FASE: HORIZONTE ESPIRITUAL



RELIGIÃO NA ATUALIDADE

 Diversidade.

 Culto exterior.

 Papel dos Missionários.

 Inteligência x moralidade.



E O ESPIRITISMO? É RELIGIÃO?

Todas as reuniões religiosas, 

seja qualquer culto a que 

pertençam, são fundadas sobre 

a comunhão de pensamentos; 

é aí, com efeito, que ela deve e 

pode exercer toda a sua força, 

porque o objetivo deve ser o 

desligamento do pensamento 

das amarras da matéria.

Allan Kardec, Revista Espírita, Dezembro de 

1868.



E O ESPIRITISMO? É RELIGIÃO?
O laço estabelecido por uma religião, 

qualquer que lhe seja o objeto, é, pois, um 

laço essencialmente moral, que religa os 

corações, que identifica os pensamentos, 

as aspirações, e não é somente o fato de 

compromissos materiais, que se quebram 

à  vontade, ou do cumprimento de fórmulas 

que falam aos olhos mais do que ao 

espírito.

Allan Kardec, Revista Espírita, Dezembro de 1868.



E O ESPIRITISMO? É RELIGIÃO?
Se assim é, dir-se-á, o Espiritismo é, pois, 

uma religião? Pois bem, sim! sem dúvida, 

Senhores; no sentido filosófico, o 

Espiritismo é uma religião, e disto nos 

glorificamos, porque é a doutrina que 

fundamenta os laços da fraternidade e da 

comunhão de pensamentos, não sobre 

uma simples convenção, mas sobre as 

bases mais sólidas: as próprias leis da 

Natureza.

Allan Kardec, Revista Espírita, Dezembro de 1868.



E O ESPIRITISMO? É RELIGIÃO?

Por que, pois, declaramos que o 

Espiritismo não é uma religião? Pela 

razão de que não há senão uma 

palavra para expressar duas ideias 

diferentes, e que, na opinião geral, a 

palavra religião é

inseparável da de culto; 

que ela desperta exclusivamente 

uma ideia de forma, e que o 

Espiritismo não a tem.

Allan Kardec, Revista Espírita, Dezembro de 1868.
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