
RELIGIÃO 
 

 

“A religião é o ópio do povo”. Karl Marx (1818/1883) foi o 

filósofo e teórico político a quem, segundo a história, essa frase é atribuída. Sem 

dúvida nenhuma foi um homem bastante inteligente e racional, tendo sido 

também economista e jornalista, cujas ideias e inclinações eram eminentemente 

comunistas e socialistas. Curiosamente esse célebre pensador alemão era ateu, 

apesar de descender de uma tradicional família judaica, com muitos rabinos, e de 

ter seu pai se convertido ao Cristianismo Luterano. 

 

Qual é a sua religião? Essa é uma pergunta muito comum e vez 

por outra alguém nos indaga a esse respeito. E nossas respostas comumente 

refletem de forma vaga nossa posição em relação a Deus. Existem, de fato, 

inúmeras definições do que seria “religião”, se fôssemos procurá-las em um 

Dicionário. Mas a palavra, em si mesma, anda meio “fora de moda”, desgastada. 

Porém, o que se aproximaria mais da resposta que frequentemente damos a essa 

indagação, seria algo traduzido como a mera indicação da “crença ou doutrina 

religiosa” que abraçamos. 

 

A partir das diversas crenças e doutrinas que existem se inicia 

uma enorme confusão (como bem se vê), talvez pior do que aquela provocada por 

Deus no episódio da Torre de Babel. As três maiores religiões monoteístas 

disputam espaço no Mundo, não sem inúmeros conflitos e muito, muito sangue 

derramado. O centro dessas religiões, o “Solo Sagrado”, é Jerusalém (que 

significa Habitação da Paz), cujo domínio, modernamente, é indiscutivelmente 

dos israelitas.  

 

Os problemas relacionados à religião são tão antigos como o 

homem o é. Podemos separar como exemplo disso o Cristianismo, uma das três 

maiores religiões monoteístas e também a razão desse texto. O próprio 

Cristianismo tem várias ramificações e subdivisões, estando, portanto, desde esse 

ponto, em confronto e contrário à Palavra de Deus, que diz para sermos 

unânimes entre nós (vide Romanos 12: 16). Independente disso, com o exemplo 

dado acima, nós podemos identificar pelo menos duas espécies de Cristianismo: 

o Catolicismo e o Protestantismo, sem deixar de mencionar, entretanto, que 

ambos são subdivididos em “n” tipos e espécies.  

 



 

 

 

 

Deixando de lado a “bagunça” daquilo que deveria ser 

unânime, a “novidade” (por assim dizer) é que a religião (seja ela qual for) não 

salva ninguém. Veja-se que o homem já nasce separado de Deus e a religião seria 

o modo pelo qual o homem se ligaria a Deus. A palavra “religião” vem do 

vocábulo latino “religare”, cujo significado é “ligar novamente”. Religião é, 

portanto, o meio pelo qual o homem pode novamente ser ligado a Deus, 

pressupondo que o homem já esteve, no passado, ligado a Deus.  

 

Houve, assim, uma separação, uma ruptura, entre o homem e 

Deus. A causa desse rompimento foi a desobediência, o pecado, mas esse assunto 

não será aprofundado nesta oportunidade. Importa dizer agora que a religião 

ilude o homem, que pensa estar fazendo a vontade de Deus e quanto mais se 

envereda pelas crenças e doutrinas, mais se afasta de Deus. A prática religiosa 

“ocupa” o homem e desvia seu interesse pela realidade (ou Verdade), ainda que 

se confunda erroneamente com esta. É o que sugere a frase de Karl Marx para 

nós (para ele, porém, em outro contexto).  

 

O homem que se rende à religião está sendo enganado e não 

pode jamais estar/ser “ligado novamente” ao Pai. O homem que se torna “presa” 

da religião, anda pela vida na condição de refém de Satanás, quando deveria ser 

servo e filho do Altíssimo. O homem que espera estar “religado” em Deus 

precisa encontrar o único Caminho: Jesus.       

  

E Ele mesmo, Jesus, nos ensina como “acertar” o Caminho, 

cuja trajetória nos leva ao Pai (vide João 14: 6). Mas há uma história na Bíblia 

que bem esclarece o “como”, uma vez que já sabemos o “por intermédio de 

Quem”. Essa passagem Bíblica está registrada no capítulo 4 do Livro de João. 

Jesus, acompanhado de seus discípulos, voltava para a Galiléia, sendo-lhes, para 

tanto, necessário passar por Samaria. 

 

Os samaritanos não se davam com os judeus (vide João 4: 9), 

por motivos religiosos. Jesus, contudo, sentou-se próximo a um poço, esperando 

o retorno dos doze, que haviam ido comprar comida. Uma mulher samaritana 

veio ao poço tirar água, momento em que Jesus lhe pediu: “Dá-me de beber” 

(João 4: 7 – última parte). A samaritana se escandalizou por Jesus lhe dirigir a 

palavra, pois os judeus (e ela sabia que Ele era judeu) não se davam (e vice-

versa), como dito, com os samaritanos. 

 



 

 

 

 

O diálogo que Jesus travou com a mulher samaritana, depois do 

pedido do Próprio, nos mostra efetivamente como havemos de adorar a Deus. E 

tal modo está longe de ser considerado religião. Disse-lhe, pois a samaritana: 

“Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? 

(porque os judeus não se comunicam com os samaritanos). Respondeu-lhe 

Jesus: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz: dá-me de beber, tu 

lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com 

que a tirar, e o poço é fundo; onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o 

nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e 

o seu gado? Respondeu Jesus: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede; 

Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que 

eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna” (João 4: 9 

a 14). 

 

“Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não 

mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu 

marido, e vem cá. Respondeu ela: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Tens razão 

em dizer que não tens marido, pois já tivestes cinco maridos, e o que agora tens 

não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo 

que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que 

é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar” (João 4: 15 a 20). 

 

“Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem em que nem 

neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o 

que não conheceis; nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos 

judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores 

adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim 

o adorem. Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito 

e em verdade” (João 4: 21 a 24). 

 

A história em apreço não acaba aqui, mas para desvendarmos o 

âmago desta mensagem, basta-nos ler somente até o versículo 24, estando o 23 

em destaque. Uma coisa, entretanto, é certa: o modo de se adorar a Deus, acima 

descrito por Jesus, não se coaduna com a prática de nenhuma religião, mesmo 

cristã. E também não é nenhuma “novidade”, pois Jesus disse que a hora “era 

agora”, isto é, há mais de 2.000 anos atrás, mas instituindo tal regra para frente 

no tempo (a partir daquele ponto). Assim, o modo idôneo de se adorar a Deus é, 



 

 

 

 

pois, por intermédio único de Jesus Cristo, conforme posto acima (não há outro). 

Não há como ter quaisquer dúvidas.  

 

Diante de tanta confusão criada por crenças e doutrinas de 

homens, melhor mesmo abominar quaisquer formas de religião (principalmente o 

estado de “ser religioso”) e tão somente abraçar a Jesus Cristo e o Seu grato 

ensino. Tiago (no Livro de mesmo nome) resumiu bem a prática da verdadeira 

religião (se bem que religião, como colocado por ele, não significa a religião 

ora combatida). Assim diz, pois, Tiago: “A religião pura e imaculada para com 

nosso Deus e Pai é esta: Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e guardar-

se incontaminado do mundo” (Tiago 1: 27). 

  

Ora, a Bíblia faz diversas alusões no sentido de que nós somos 

a noiva (a igreja) e Jesus o Noivo. Também diz ser Jesus, alegoricamente, o 

Marido (de novo a igreja: desta vez como mulher). Logo, quem não tem marido 

é viúva (está desamparada). E o órfão é aquele que, no caso, não tem pai (está 

só na vida, sem família). Assim é que, pela Lei do Amor, devemos apresentar o 

Marido (Jesus) às “viúvas” e o Pai (Deus) aos “órfãos” (todos que estão 

separados de Deus e de Jesus). Espiritualmente esse é nosso dever e obrigação. 

Fazendo isso estaremos aspergindo o sangue de Jesus (vide 1 Pedro 1: 2), 

levando aos outros as Boas Novas e pregando a Salvação. Tudo isso, observemos 

bem, sem estar na prática da multidão (incontaminados) deste Mundo em que 

vivemos, que caminha para a morte certa (tanto a multidão como o Mundo), vez 

que estão sem Redentor.  

 

Pelo que vimos, então, podemos notar que religião nenhuma 

salva; igreja (no sentido de templo) alguma salva; credos e doutrinas (de 

homens), muito menos. Só Jesus salva; e o faz pelo Plano de Deus, que assim se 

estabeleceu por Ordenanças. Na quase totalidade das ocasiões (senão em todas) a 

religião é nociva às pessoas (pois que as afasta de Deus) e as enreda em uma 

armadilha no mais das vezes mortal. A religião causa uma paralisação dos nossos 

dons e talentos, levando-nos à estagnação espiritual. Nossas vidas viram uma 

previsível e enfadonha liturgia, sem eficácia prática para o Reino de Deus. Que 

não seja assim conosco. Que o Senhor nos “ache” em meio a essa confusão toda 

(todo dia e sempre). Adoremos, pois, nosso Pai, em espírito e em verdade (como 

Ele quer). Livres.      
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