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A  experiência do ser humano tem como característica superar as suas li-
mitações e necessidades impostas pela própria condição de ser humano.
Em busca de verdades que norteiem suas vidas o ser humano relaciona-se 

com tudo a sua volta, a natureza e outros seres humanos. Essas relações ocorrem 
em diversos níveis, na família, no trabalho, nos encontros, reuniões, festas, igrejas, 
partidos políticos, etc.

Em tudo o que deseja e faz, o ser humano manifesta que não é um ser pleno: deve crescer 
biologicamente, aprender intelectualmente, preparar-se para tudo, buscar metas, melhorar a 
saúde, aspirar a uma vida melhor, reiniciar uma e outra vez caminhos novos; ainda na véspera 
da morte, sente que tem de fazer algo para ser o que ainda não é. É um ser que está sempre 
em busca. Essa é uma característica fundamental do ser humano (CROATO, 2001, p. 42).

Resumo: este artigo se propõe a refletir o tema do fenômeno religioso na perspectiva das Ci-
ências da Religião. Não se trata aqui de fazer um estudo aprofundado, mas panorâmico, de 
modo que alcance nosso objetivo, a saber, o de situar a crise de sentido experimentada hoje 
sob as diversas formas, tanto do individualismo como do coletivo, como a religião fornece 
sentido ao ser humano diante de suas limitações e finitude.
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O ser humano possui uma capacidade de transcender, ele pode viver em duas di-
mensões, a da realidade e a da imaginação. Não pode viver só de imaginação, de sonhos, mas 
também não pode viver sem os mesmos, porque juntos formam um equilíbrio interno que 
faz parte da vida humana. Confere:

A experiência da transcendência gera em nós os mais diferentes sentimentos: alegria, medo, riso, 
choro, afeto, entre outros. É uma experiência verdadeira que envolve o nosso ser profundamente e 
nela podemos projetar nossa vida, imaginar situações, encontrar pessoas, reviver experiências. O que 
não pode acontecer, porém, é confundir este mundo da imaginação com a realidade: trata-se de duas 
dimensões que nos caracterizam e pertencem: uma precisa e alimenta a outra, não sendo possível só 
ficar na fantasia, como não se pode vier sem sonhos.

A transcendência é a capacidade, típica do ser humano, de sair para fora de si, do seu corpo, de sua 
situação humana, através da reflexão, do pensamento, do sonho, da imaginação (SCHIAVO, 2004, 
p. 64-5).

A busca pela verdade está presente no ser humano em qualquer sociedade, ele acre-
dita numa forma de vida superior, que criou todas as coisas, e que todas as coisas subsistem 
por esse poder supremo, o qual é capaz de controlar a vida humana e todo o universo.

Em qualquer sociedade, a religião define um modo de ser no mundo em que transparece a busca de 
um sentido para a existência. Nos momentos em que a vida mais parece ameaçada, o apelo religioso 
se torna mais forte (MACEDO, 1989, p. 15).

A experiência religiosa, do Sagrado, permite ao ser humano superar suas incertezas, 
o fragmentário, sua finitude. A vivência relacional com o transcendente permitiu o ser huma-
no preencher sua vida e romper os limites, ao pensar do finito para duradouro, as incertezas 
pela certeza de uma vida eterna, por exemplo, a falta de sentido pela esperança e o fragmen-
tário para o totalizador (CROATO, 2001, p. 43). 

O ser humano mesmo sendo fragmentado ele precisa se sentir completo, e com isso 
almeja sempre vencer seus obstáculos Croato comenta:

O ser humano, no entanto tende à totalidade. Por isso “sente” com tanta intensidade suas neces-
sidades e limitações. E busca superá-las. É um ser que constantemente procura romper os limites, 
conseguir superá-los, porém, é uma miragem, uma u-topia, algo que não existe em lugar algum. 
Nega o limite, como anula a necessidade. Nega a limitação do bom e a irrupção do mau. À luz dessa 
constatação, entenderemos então a relevância do tema da “salvação” na instância religiosa (CRO-
ATO, 2001, p. 43).

Ao descobrir o poder de transcendência em um objeto ou personagem, o ser hu-
mano considera-os sagrados, e ele vive sua atitude e seu comportamento e ação dessa força 
transcendente. A realização de uma experiência para ser vivida com o Sagrado depende da 
iniciativa do transcendente em manifestar-se (CROATO, 2001, p. 47).

Quando o ser humano tem um encontro com o Mistério, sua vida é totalmente modi-
ficada, como por exemplo, o que vive a experiência de salvação, que acontece no encontro com o 
sagrado. Um novo modo de vida surge nesse indivíduo, até o modo de ver o mundo, muda. Ao 
seu redor tudo ganha um novo significado, é como se a vida fizesse sentido, e nada mais seria por 
acaso, mas, tudo evocaria a presença do Sagrado. Como escreve Croato (2001, p. 65):
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O encontro com o Mistério afeta profundamente o ser humano. Às vezes, de forma definitiva e total, 
o que tem relação com a experiência de salvação, vivida inicialmente na paz e no gozo do encontro 
com o sagrado.

A experiência com o Sagrado está fora do normal, é algo que está além dos aconte-
cimentos diários da vida de um ser humano, é um momento que marca para sempre, é algo 
separado do rotineiro. Acontece sem que homem faça acontecer, mas essa experiência depen-
de unicamente do Sagrado querer se manifestar.

Para compreender corretamente a natureza dessas crenças, é preciso analisar a distinção entre o 
sagrado e o profano. O sagrado é uma dimensão da vida humana que se manifesta em circunstân-
cias especiais, fora da rotina e do cotidiano, domínios da vida profana. O sagrado é da ordem do 
maravilhoso, do que não se inscreve nas agruras do dia-a-dia. O homem toma conhecimento do sa-
grado porque este se manifesta, se mostra como qualquer coisa absolutamente diferente do profano 
(MACEDO, 1989, p. 15).

Ao tentar entender o sentimento da alma humana em relação ao Sagrado é possí-
vel identificar um elemento que caracteriza esse sentimento o qual Otto chama de numen. 
Ele leva a alma a um estado que manifesta um sentimento de dependência do Sagrado. Um 
sentimento que reconhece a soberania absoluta do Sagrado e se coloca diante como uma 
criatura que depende inteiramente dele. Pode-se ter essa percepção quando Otto analisa da 
seguinte forma:

Eu poderia facilitar a compreensão citando um exemplo bem conhecido no qual se manifesta, de 
maneira mais evidente, o elemento de que falamos aqui. Quando Abraão ousa falar com Deus para 
que os habitantes de Sodoma (Gênesis 18.27) sejam poupados: “Certamente sou ousado em falar 
a meu Senhor, eu que sou pó e cinzas!”. Esta frase de Abraão é a confissão de um sentimento de 
dependência que é algo mais e algo diferente de todos os sentimentos de dependência. Busco um 
nome para esta coisa que chamo “sentimento de ser criatura”, o sentimento que a criatura tem de 
seu próprio nada e que desaparece na presença daquele que está além de, acima de toda criatura 
(OTTO, 1985, p.14).

O numen, o sentimento de ser criatura que depende, se torna um elemento secun-
dário diante do tremendum. Torna-se tão profundo esse sentimento na alma humana, que 
invade a alma, na busca por senti-lo através das expressões de sentimento religioso é consi-
derado o que existe de mais íntimo e mais profundo em toda emoção religiosa intensa. Otto 
(1985, p. 17-8) se refere a essa busca de forma intensa como se pode verificar:

 
Consideramos o que existe de mais íntimo e mais profundo em toda emoção religiosa intensa que 
é diferente da fé na salvação, compensa o amor, e que pode, em certos momentos, encher a nossa 
alma de emoção com um poder quase indescritível; prosseguimos nossa busca esforçando-nos para 
perceber, através da simpatia, associando-nos aos sentimentos daqueles que o experimentaram e que 
o comemoram em uníssono. Buscamo-lo na convivência com a piedade e nas expressões emocionais 
que a acompanham, nas solenidades e tonalidades dos ritos e dos cultos, em tudo aquilo que vive e 
respira em volta dos momentos religiosos, edifícios, templos e igrejas. Só uma expressão apresenta-se 
capaz de exprimir a coisa: é o sentimento do mysterium tremendum, do mistério que faz tremer. O 
sentimento que ele provoca pode se espalhar na alma como um calafrio. É a onda de quietude de 
um profundo recolhimento espiritual.
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LINGUAGENS, SÍMBOLOS, MITOS E RITOS

Existem diversas linguagens usadas na experiência com o sagrado, como os símbo-
los, os mitos e os ritos, nesses elementos, o ser pessoal busca preencher o significado de sua 
existência. “O homem toma conhecimento do sagrado porque este se manifesta, se mostra 
como algo absolutamente diferente do profano” (OTTO, 1985, p. 15). O símbolo faz parte 
da linguagem humana o tempo todo. “Qualquer elemento natural pode ser constituído de 
símbolo, ele não pode ser objetivado por palavras” (REIMER, 2004, p. 83). 

Outra definição de símbolos mencionada por Rocher (1971, p. 156):

A maneira mais simples de definir o símbolo é dizer que é ‘qualquer coisa que toma o lugar de outra 
coisa’ ou ainda ‘qualquer coisa que substitui e evoca uma outra coisa’. Uma estátua evoca simbolica-
mente um personagem, um acontecimento ou uma ideia, e assegura-lhe assim presença e acção con-
tínua. Uma palavra substitui simbolicamente uma coisa e consegue evocá-la sem que seja necessária a 
presença física da coisa.

 
O símbolo nos leva a um sentido subjacente a ele próprio, que ao menor contato 

nos remete a ideia que ele representa. Tornando forte a presença de seu significado. É uma 
forma de expressão e de linguagem resultante de uma experiência que faz de um simples ob-
jeto ou animal, símbolo, que ao ser visto relembra aquele momento sagrado. Reimer (2004, 
p. 82) afirma que:

O ser humano é um ser fundamentalmente simbólico, construímos símbolos o tempo todo. A lin-
guagem é a forma por excelência dessa dimensão simbolizadora dos humanos. [...]
No símbolo sempre existem duas coisas separadas, mas que se complementam. Na verdade, uma parte 
remete à outra. Há, assim, sempre uma duplicidade de sentido, ou melhor, uma multiplicidade de sen-
tidos. Coisas concretas de nosso mundo fenomênico são (ou podem ser) transformadas ou constituídas 
em símbolos, mas o segundo sentido sempre é uma transsignificação em relação ao objeto natural.

O mito usa uma narrativa para justificar uma realidade. Sua linguagem é simples. 
Em toda cultura existem os mitos e sentidos que norteiam a vida daqueles que creem. Atra-
vessando geração após geração utilizam-se elementos simples de fácil compreensão trazendo 
um ensinamento, uma história. Tenta explicar a realidade, os fenômenos naturais, como por 
exemplo, o mito da origem do homem, que vem através de deuses. Algumas culturas possuem 
um mito diferente do cristianismo sobre a origem humana. Neste conta-se a história de Adão 
e Eva. Eliade escreve da seguinte forma sobre o mito:

A definição que a mim, pessoalmente, me parece a menos imperfeita, por ser a mais ampla, é a 
seguinte: o mito conta uma história sagrada; ele relata um acontecimento ocorrido no tempo pri-
mordial, o tempo fabuloso do ‘princípio’. Em outros termos, o mito narra como, graças às façanhas 
do Entes Sobrenaturais, uma realidade passou a existir, seja uma realidade total, o Cosmo, ou apenas 
um fragmento: uma ilha, uma espécie vegetal, um comportamento humano, uma instituição. É 
sempre, portanto, a narrativa de uma ‘criação’: ele relata de que modo algo foi produzido e começou 
a ser. O mito fala apenas do que realmente ocorreu, do que se manifestou plenamente. Os perso-
nagens dos mitos são os Entes Sobrenaturais. Eles são conhecidos sobretudo pelo que fizeram no 
tempo prestigioso dos ‘primórdios’. Os mitos revelam, portanto, sua atividade criadora e desvendam 
a sacralidade (ou simplesmente a ‘sobrenaturalidade’) de suas obras. Em suma, os mitos descrevem 
as diversas, e algumas vezes dramáticas, irrupções do sagrado (ou do ‘sobrenatural’) no Mundo 
(ELIADE, 1992, p. 11). 
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Diante dessa citação, sabe-se que o mito é o relato de uma história verdadeira, ocor-
rida nos tempos dos princípios, quando com a ação de entes sobrenaturais, uma realidade 
passou a existir. Mito é, também, a narrativa de uma criação: conta-nos de que modo algo, 
que não era, começou a ser.

O mito é capaz de trazer de volta à realidade algo que já foi. É capaz de fazer viven-
ciar uma experiência atual vivida por outra pessoa em tempos passados. Também possui o 
poder de renovar essas experiências passadas em novas experiências. O ser humano estrutura 
sua religiosidade na crença dos mitos que são repassados de geração em geração fazendo com 
que algo ou situação vivida no passado por um antepassado faça sentido ou servia de orienta-
ção para uma experiência no presente. Como bem coloca Nascimento (2010, p. 71):

Mito do grego, mythos, significa palavra explicada, narração, discurso. Sempre traduzido em forma 
de relato, o mito ultrapassa a linguagem para se constituir também em uma estrutura que se refere ao 
passado, ao presente e ao futuro. Os mitos, longe de serem confundidos com metáforas, são esque-
mas capazes de reatualizar o original e nesse sentido, ao retroceder ao tempo original, não considera 
o tempo histórico tal qual o concebemos.

Prosseguindo, o mito é narrativa passada de geração em geração contadas coletiva-
mente como concretos que servem de estruturas para o entendimento da realidade. Embora 
ocorrido em tempos passados dão sentido a história atual. Toda sociedade possui seus mitos 
e são conhecidos por todos. Ainda citando Nascimento (2010, p. 72):

Sugerimos de forma bastante simplificada, que os mitos são narrativas que são reproduzidas até se 
tornarem coletivas. Nesta perspectiva, nas sociedades arcaicas essas narrativas se traduzem em relatos 
de acontecimentos ocorridos na origem do mundo, na origem dos animais, das plantas, da morte, etc, 
etc. Sempre pela mão de seres sobrenaturais. Ou seja, contam a história do começo de todas as coisas 
ou de algumas delas. 

O mito tenta explicar o mundo, tenta explicar os fenômenos, a origem de todas as 
coisas, os mistérios e a manifestação do sobrenatural na vida humana.

O mito possui uma relação com o rito. O rito é uma maneira de colocar em ação o 
mito na vida do homem através de cerimônias (casamentos, batizados), danças, orações, sacri-
fícios e outros. São atividades organizadas e se repetem através de palavras, gestos e comporta-
mentos que permitem um significado ao ritual. Para Cazeneuve o rito pode ser assim pautado:

[...] o rito é uma acção seguida de consequências reais; é talvez uma espécie de linguagem, mas é 
também algo mais. A sabedoria popular sabe bem a enorme diferença que pode haver entre a palavra 
e os actos (CAZENEUVE, 1985, p.8)

Sobre o mesmo autor:

A palavra latina ritus designava, aliás, não só as cerimónias ligadas às crenças relativas, ao sobrenatu-
ral, como os simples hábitos sociais, os usos e os costumes (ritus moresque), isto é, à maneira de agir 
reproduzidos com uma certa invariabilidade.
O rito propriamente dito distingue-se dos outros costumes não somente, como se verá, pelo carácter 
particular da sua pretendida eficácia, mas também pelo papel mais importante que a repetição nele 
representa. Esta, com efeito, não está ligada à essência de uma prática que acabou por tornar-se um 
uso, enquanto aquela é um elemento característico do rito, sendo dele, por vezes, a principal vir-
tude. No uso corrente e mesmo trivial que fazemos da palavra (de vez em quando com um matriz 
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pejorativo), um rito é uma acção que se assinala sobretudo pelo seu comportamento estereotipado. 
De uma cerimónia antiquada, se diz de boa vontade que é um rito, significando com isso que ela 
não tem aparentemente outra justificação senão a de repetir exatamente o que se fazia outrora” 
(CAZENEUVE, 1985, p.10).

Outra ponderação sobre rito e a separação entre o profano e o religioso pode ser 
observado num comentário feito por Riviére que apresenta o rito como parte do cotidiano 
da sociedade:

Entre os rituais profanos, alguns convertem a ação social da vida cotidiana em representações e esta-
belecem uma ponte entre a cultura revivida e o sujeito autor (cf. os ritos da mesa, do trabalho ou do 
turismo). Além de contribuir para satisfazer e, eventualmente, para criar as expectativas individuais, 
o rito apresenta uma forma sensível e social. [...] 
Assim, podemos dizer que o rito profano trabalha mais sobre as relações sociais do que o rito reli-
gioso que é mais rígido e se apóia, antes de tudo, na relação do homem com os poderes sagrados 
(RIVIÉRE, 1996, p. 75).

Pode-se concluir que o rito é o momento em que o símbolo e o mito são revelados 
em gestos. A mensagem divina contida nos mitos são encenadas por meio dos ritos. Isso pode 
ser fundamentado num esclarecimento feito por Reimer (2004, p. 88):

Ao lado dos símbolos como a linguagem fundamental da experiência religiosa (imagem) e dos mi-
tos como a expressão narrativa ou discursiva de elementos religiosos (palavra), os ritos constituem 
a linguagem ‘gestual’ da vivência religiosa. Simbolicamente, o rito imita algum gesto primordial 
referido à divindade ou coloca em prática determinados conteúdos narrados em um mito. Ao mito 
como palavra corresponde o rito como o gesto. Trata-se de uma ação de dramatização, em que uma 
vivência das origens é transformada em gestos.

A RELIGIÃO COMO FORNECEDORA DE SENTIDO

Na religião como fornecedora de sentido e construção do mundo,o homem é pro-
duto da sociedade e a sociedade é produto do homem, através da exteriorização, objetivação 
e interiorização, após o nascimento o homem precisa construir o seu próprio mundo. “O ho-
mem precisa fazer um mundo para si”. O processo de construção do ser humano no mundo 
da exteriorização é a efusão pela atividade física ou mental, do ser humano sobre o mundo 
(BERGER, 1985, p. 15).

Os animais já nascem prontos e fechados não vão evoluir, porém, o ser huma-
no é inacabado ao nascer. Aos poucos ele vai biologicamente aprender movimentos, depois 
aprende a construir seu próprio mundo e a si mesmo no mundo. O homem precisa por em 
equilíbrio, constantemente, o seu mundo e é através da criação de seu próprio mundo, o ser 
humano estabelece sua existência. Também a cultura é um fator principal do produto do 
homem. O homem constrói o seu mundo e sempre vive em coletividade. Às vezes analisando 
individualmente, Berger afirma que a realidade empírica da construção humana do mundo é 
sempre social. É trabalhando juntos que o homem constrói a sociedade. E assim, a socieda-
de estrutura, distribui e coordena a vida em comum. Na produção simbólica o ser humano 
produz valores e sente-se culpado quando os transgridem. O mundo cultural não só é pro-
duzido socialmente como também permanece real em virtude do reconhecimento coletivo 
(BERGER, 1985, p. 17-8).
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A sociedade como parte da cultura, está diante do se humano como facticidade 
externa, subjetivamente opaca e coercitiva, estranha à consciência subjetiva e não controlável 
por esta última (BERGER, 1985, p. 24).

A nomia é o mundo socialmente construído, é uma ordenação da experiência que 
aproxima o objetivo e subjetivo. Uma ordem significativa, ou nomos, é imposta às experiências 
e sentidos discretos dos indivíduos é o mesmo que concordar em ser o que sou. É o ser 
humano entender que ele está vivenciando o que é para ser vivenciado. Entender que é assim 
mesmo que tem que ser,entre o seu interno e o seu externo,é entender que ele está no lugar 
que deveria estar. A nomia é achar um significado na ordem do mundo, o problema da nomia 
é quando não entende, quando não acha um lugar, porque o ser humano que se encontra em 
uma relação correta com o sagrado possui um escudo contra o terror da anomia (BERGER, 
1985, p. 32). Nessa perspectiva de equilíbrio, o ser humano tende a buscar no sagrado 
significado para sua real situação dentro do cosmos. Como bem coloca Berger (1985, p. 39):

O homem enfrenta o sagrado como uma realidade imensamente poderosa distinta dele. Essa reali-
dade a ele se dirige, no entanto, e coloca a sua vida numa ordem, dotada de significado.

Religião e legitimação (natureza, tradição, vontade dos deuses). A legitimação é um 
saber socialmente objetivado que serve para explicar ou justificar a ordem social. O controle 
social procura conter as resistências individuais, ou tornando tolerável o mundo socialmente 
construído ou legitimando-o. A teodicéia permite transportar o ser humano para um além 
antes ou pós o seu presente momento o leva a eternidade, por exemplo,“Deus tarda mas não 
falha” e “Deus escreve certo por linhas tortas” (BERGER, 1985, p. 43).

É em uma sociedade onde os seres humanos se relacionam, logo após seu nascimen-
to ele recebe informações sobre seu ser biológico e seu ambiente físico, os valores vão sendo 
passados, seus comportamentos apreendidos, nesse sentido sua cultura é construída também, 
entretanto,para se viver nessa sociedade todos os participantes devem ter um mínimo de 
valores comuns que orientem suas vidas para que seja possível a interação, como pode ser 
afirmado:

O indivíduo pode entender-se a si mesmo comparando-se com os outros, com valores, instituições 
e significados presentes na sociedade. Caso não consiga se localizar em relação ao lugar que ocupa 
no seio da sociedade, ele sente-se ameaçado de perder os laços que o satisfazem emocionalmente, 
de perder sua orientação na experiência da vida, ou seja, sente-se ameaçado de anomia (LEMOS, 
2004, p. 130).

A partir do momento em que os homens acreditam na existência da divindade eles 
organizam sua experiência de vida. Cada pessoa molda sua conduta dentro dos moldes dita-
dos pela comunidade a que pertence. Isso permite o seu reconhecimento individual no meio 
em que vive.

Essa perspectiva individual da religiosidade – a religião como algo capaz de resolver os problemas 
de cada um – só pode, contudo, se manifestar porque a mesma crença é compartilhada por muitas 
pessoas. A religião enquanto “comunidade” reproduz o modelo da família: há laços de solidariedade 
interna, afeto e ajuda recíproca que permitem enfrentar as dificuldades do mundo externo, onde as 
relações são impessoais e tudo parece mais hostil.
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A comunidade, portanto, dá segurança psicológica, apoio econômico, é ponto de referência para a 
orientação da conduta e, inclusive, serve para a melhoria das condições de vida. E um lugar de trein-
amento de lideranças, que depois usam o que aprenderam num contexto externo, seja o trabalho ou 
a vida pública (MACEDO, 1989, p. 64).

Existe uma busca pela verdade e a religião fornece para o indivíduo um sentido para 
sua existência. A experiência com o Sagrado dá essa direção de vida para o homem. 

Quando a existência de Deus é interpretada como o próprio amor, a comunidade 
se une, se entrelaça, se apoia. Procura compreender as dores dos outros, compartilha, exerce o 
compromisso de amar uns aos outros, porque acredita que Deus é amor.

Todo ser humano necessita da convivência, faz parte da natureza humana viver 
socialmente “Ser dependente é uma dimensão verdadeira da condição humana. Toda pessoa 
precisa da outra, ocupe a posição que for: precisa da sua atenção, palavra, ideia, afeto, cari-
nho, afeição, amor etc (FERREIRA, 2009, p. 119).

O amor é sempre o tema mais importante, tratado na Bíblia, pois é através dele 
que os seres humanos conseguem viver em harmonia. O amor facilita a convivência com a 
diferença uns dos outros, o que torna cada um mais tolerante com o próximo. O respeito, a 
partilha, a compreensão são originados no amor. Existe assim, a linguagem do amor pois é 
através dessa comunicação que a vida humana se edifica, estruturada, enraizada nos valores 
dignos para uma convivência em comunidade que beneficia todos os seus membros. Ferreira 
comenta sobre a linguagem do amor da seguinte maneira:

A linguagem do amor sempre foi e será compreendida por todos, de qualquer cultura, nação, língua, 
idade etc. O amor nunca precisou de traduções e explicações. Esta foi a utopia. Quando a linguagem 
do amor for conhecida e aplicada por todos, a sociedade humana será toda unida... (FERREIRA, 
2012, p. 180).

Macedo pondera que em muitas circunstâncias Deus é imaginado como o próprio 
amor:

Nessas circunstâncias, a existência de um Deus imaginário, não importa sua forma, torna-se irrele-
vante. O Deus real é o amor, presente enquanto capacidade de ajudar o outro. Desinteressadamente. 
Pelo prazer de combater a dor e minorar o sofrimento, de promover o bem alheio, condição do 
próprio bem. Isso passa a ser vida e harmonia. E luta constante, porque o sofrimento estará sempre 
presente (MACEDO, 1989, p. 75).

O sofrimento humano com todas as suas lutas, dores, decepções, incertezas, limi-
tes, fracassos, doenças e lutos, encontra na religião condição para suportar essa realidade, não 
eliminando o sofrimento da vida humana, mas acredita-se que esse sofrimento não é em vão:

Da mesma maneira, a religião dá condições para suportar o sofrimento nas situações especiais de 
doença e luto. Isso não significa que a fé religiosa possa impedir o indivíduo de sofrer. O que ela faz 
é um pouco inverso: torna possível enfrentar a dor, tolerá-la, enfim, torna possível sofrer. [...]
A religião fornece, pois, o fio com que os homens tecem significados para situações difíceis, que, 
sem ele, se tornariam aterradoras e insuportáveis. Repetindo, portanto, a religião não elimina o 
sofrimento mas o torna suportável conferindo-lhe uma razão de ser, um significado (MACEDO, 
1989, p. 25-6).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O fenômeno religioso fornece um sentido para o ser humano se sentir completo 
na sua existência, através das experiências com o Sagrado, ele se enche de um sentimento de 
satisfação e contentamento diante de sua finitude.

Diante disso, é possível entender o papel importante que a religião desempenha na 
sociedade Ela é um alicerce, onde os fundamentos da vida são plantados. Sem ela a ordem 
emocional das pessoas não estaria assegurada. A tranquilidade que a religião oferece diante de 
tantos conflitos que a alma humana possui, a pacificação que ela traz quando ao dizer que o 
sofrimento faz parte, permite a ordem das coisas e a aceitação do ser humano diante de suas 
limitações. 

RELIGIOUS PHENOMENON: A SEARCH FOR TRUTH

Abstract: this article proposes to reflect the theme of religious phenomenon in view of the scien-
ces of religion. It is not here to make an in-depth study, but widescreen, in order to reach our 
goal, namely the to situate the crisis of meaning experienced today under various forms, both of 
individualism as the collective, as the religion provides meaning to the human being in front 
of their limitations and finitude.
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