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A religião é um importante fenômeno social. Presente em todas as sociedades e em todas 

as épocas da história, a religião é mais do que uma instituição com abrangências política, 

econômica, social e filosófica, mas uma vivência de relacionamento entre seus participantes e as 

peculiaridades de suas crenças. 

M uito desprezada em épocas de cientificismo, em especial em meados do século XI X, a 

Religião perdeu muito de sua credibilidade científica, por ater -se à dogmática e por se apegar, 

institucionalmente, a pontos de vista intolerantes e unilaterais. 

N o entanto, enquanto mística e um dos modelos de explicação de mundo, em variada 

diversificação, a religião traz paz ao fiel, lhe explica as particularidades existenciais do cotidiano e 

dá destinação escatológica do homem, embasando suas práticas sociais e políticas, de acordo com 

suas perspectivas típicas. 

Se poderia, contudo, afirmar que o fenômeno social “Religião”, é a mesma desde os 

princípios do homem? Ou é algo mutável e adaptável às características históricas e contextuais 

das sociedades que as vivem e praticam? 

Enquanto instituições sociais e políticas, as grandes religiões são parametrizadoras da 

compreensão global de seus fiéis sobre suas existências, se modificando e se adaptando a novas 

práticas sociais? Ou são Verdades inquestionáveis, fruto de revelações divinas e cristalizadas 

enquanto Verdades ortodoxas, cristalizadas no tempo-espaço de modo a atravessarem todos os 

tempos e peculiaridades sociais, históricas e econômicas; construindo, portanto, um templum não 

de pedra, mas nas práticas de todos os humanos que conhecem a Verdade e que devem reedidar 

suas orientações dogmaticamente e excluindo todos aqueles que deles divergem em qualquer nível? 
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A I F-Sophia de outubro se destina à reflexão sobre a Religião na Antiguidade, a 

compreendendo como fenômeno humano atribuído ao divino, ao sobrenatural, dependendo da 

versão religiosa, mas, sobretudo, como uma construção social e historicamente consolidada em 

cada sociedade. Bem como o elo fundador da moral e das bases fi losóficas da Ética na sociedades. 

Convidamos todos a uma excelente leitura e reflexão! 


