
 Às vésperas da tradição cristã, chamada Semana 
Santa, que ocorre no final de um período também 
tradicional, denominado Quaresma, faça algumas 
reflexões e ponderações. 

 Do ponto de vista de algumas correntes da 
antropologia, a fé, este sentimento ou intuição que 
origina a crença na existência de um Ser Absoluto, 
Criador e Mantenedor de todas as coisas, se deu em 
todas as épocas e em todos os lugares por onde 
despontou o ser humano e se desenvolveu alguma 
cultura. É como se a simples percepção da beleza do 
mundo externo e do mistério do desconhecido ou a 
imensidão do espaço interno e do mundo dos sonhos 
fizesse gerar em cada indivíduo e em cada sociedade 
esse sentimento de fé. 

 Do ponto de vista da sociologia, se 
constrói uma contundente crítica às religiões já 
institucionalizadas e ao mau uso que as lideranças destas 
fazem no sentido principalmente de explorar ou iludir os 
próprios fiéis e exterminar ou simplesmente maldizer os 
tidos como “infiéis, hereges, pagãos”, etc. Ao que parece, 
fé, religião, poder e política formam uma equação 
duvidosa que perpassa os tempos históricos.

 Em sua origem, todas as religiões nascem de 
um contato com um Poder Superior, que orienta o 
desenvolvimento de uma sociedade imatura e a sujeita 
às agruras da luta entre o mal e o bem. Todas elas, em 
suma, querem um homem melhor, mais ético, mais 
solidário, mais compromissado com sua coletividade, 
com sua própria evolução psicoemocional ou espiritual. 
O Judaísmo presenteou a humanidade com o decálogo 
que, se cumprido, instala a paz na terra. O Cristianismo, 
num ímpeto de, no mínimo, genialidade, sintetiza todo 
esse conjunto dos dez mandamentos em apenas um: 
“Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como 
a ti mesmo”. Da mesma forma, se conseguirmos cumprir 
essa lei ou regra, estaremos construindo o paraíso na 
terra. O Islamismo nos traz o ensino da maior entrega 
pessoal possível a Deus (Allá, o misericordioso). Desse 
modo, se vivermos de acordo com o que reza o Alcorão, 

seu livro sagrado, também viveremos em paz e em bem-
aventurança. Estas são as três manifestações de uma fé 
monoteísta, isto é, que crê num único Deus, vivente e 
verdadeiro, mas não são as primeiras. 

 Nos primórdios da história tal como a 
conhecemos, o Zoroastrismo dos Persas também 
o era, e os antigos egípcios − fonte de onde bebeu 
Moisés, dando a maioria do conhecimento do 
Antigo Testamento − também tiveram períodos de 
reconhecido monoteísmo. O Budismo, praticamente 
ateu, desenvolveu um sistema de autoconhecimento 
reconhecido e admitido academicamente como um 
sistema de psicologia por onde se estuda a eliminação 
da dor e a busca da plenitude e da bem-aventurança, o 
nirvana. O Candomblé africano ou a sincrética Umbanda 
brasileira são pródigos em conhecimentos e ensinos 
para um mundo melhor. Inúmeros outros cultos, 
cosmologias e cosmogonias, inclusive os resgatados pela 
antropologia, que nos traz de povos ditos “primitivos” 
sistemas complexos e formas inteligíveis de explicar a 
criação, a existência e o Amor como fundamento de 
tudo (que é o caso dos m’byá guarani), num grau de 
sofisticação que estonteia quem se aproxima com a 
mente aberta. Dizem eles (os guarani) para seus jovens: 
“Ñanderu (Deus) nos criou para sermos perfeitos, mas 
uma vida só é pouco para chegarmos à perfeição. 
Devemos, portanto, aproveitar essa vida e sermos 
corações valorosos”. 

 Como vemos, os ensinamentos para termos 
paz, respeito, solidariedade e tantos outros valores 
indispensáveis para a quietude e satisfação psíquica se 
encontram em todas as culturas, tradições e religiões. 
São universais. Ainda assim, e num mundo dominado 
por centenas de religiões e derivações, nunca antes 
precisamos tanto desses valores que nutrem e 
acalentam a alma humana. Quem sabe menos pregação 
e mais prática, menos liturgias e rituais e mais abraços e 
sorrisos verdadeiros possam amenizar um pouco esse 
mundo doido em que vivemos. Posso ser um romântico, 
mas não vejo mal nisso, se me faz mais amigo e mais 
solidário.
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