
  
 
 
 
 
 
 

VVaammooss  ppeenndduurraarr  nnoossssaass  ttrroommbbeettaass  nnooss  iippêêss--
aammaarreellooss  ddoo  aarrrreeppeennddiimmeennttoo!!   

 
A América Latina foi “descoberta”, colonizada e evangelizada na 
passagem do século 15 para o século 16 por dois países, na ocasião, 
católicos (Espanha e Portugal). Por essa razão histórica, a América é 
o continente mais católico do mundo, e o Brasil, o país de maior 
população católica. A força da Igreja Católica está nessa parte do 
globo. 
 
De alguns anos para cá, porém, os católicos estão perdendo muitos 
fiéis para os protestantes, especialmente para as igrejas pentecostais 
e neopentecostais. Eles estão preocupados e nós estamos tocando 
trombetas. A barulhada é tal que não nos deixa ouvir o som cada vez 
mais próximo de outras trombetas. Há um forte “concorrente” à 
vista, ganhando terreno e chamando a atenção dos estudiosos e 
pesquisadores da área religiosa. A nova “denominação” em ascensão 
é a dos não-religiosos. Mas o fenômeno não é exclusivamente 
brasileiro nem latino-americano. Hoje os não-religiosos são a quarta 
maior “religião” do planeta, com mais de 768 milhões de adeptos 
(acima de 12% da população mundial), logo depois dos hindus (870 
milhões), dos muçulmanos (1,3 bilhão) e dos cristãos (2,1 bilhões). 
 
De acordo com o Censo de 2000 do IBGE, de 1991 a 2000, a 
população que se declarou católica sofreu uma diminuição de 11,6% 
(de 83,3% para 73,8%). A população que se declarou evangélica 
sofreu um aumento de 70,7% (de 9,05% para 15,45%) e a 
população que se declarou sem religião sofreu um aumento de 52,3% 
(de 4,8% para 7,3%). 
 
Afinal, quem são os não-religiosos? Definitivamente, não se pode 
confundir os não-religiosos com os ateus. Estes têm dificuldade de 
acreditar em Deus e aqueles têm dificuldade de acreditar na igreja. O 
caderno “Idéias” do Jornal do Brasil diz que “ser religioso sem religião 
significa um certo consumo de bens religiosos sem as clássicas 
mediações institucionais”. Ao redor do mundo há hoje cinco vezes 
mais não-religiosos do que ateus (151 milhões). O número pode ser 
muito maior, principalmente na América Latina, porque temos mais 
escrúpulos em declarar a nossa verdadeira posição religiosa do que 
os europeus e os americanos do norte. Há muitos não-religiosos 



assumidos na prática, mas não socialmente. Milhares de pessoas 
continuam a se declarar católicas ou protestantes sem possuírem o 
menor vínculo com alguma igreja cristã. Nesse grupo estão os 
católicos que não se conformam com o conservadorismo da igreja e 
os protestantes que entraram pela porta da frente, gastaram algum 
tempo atravessando o corredor e saíram pela porta dos fundos. (Diz-
se que a porta dos fundos da igreja chilena é mais larga que a porta 
da frente.) 
 
Pode ser que haja algum ateu que se torne agnóstico e depois crente 
em Deus. Mas boa parte dos não-religiosos são cristãos (católicos e 
protestantes) afastados das igrejas, mais por decepção do que por 
rebelião eclesiástica. Parece que a fábrica dos não-religiosos é a 
própria igreja (veja as denúncias de Philip Yancey e do padre Geraldo 
Dôndice Vieira no artigo O que está acontecendo com a igreja 
gloriosa?). 
 
Os escândalos, o legalismo, a hipocrisia, as promessas de sucesso 
econômico nunca alcançadas, as curas milagrosas que nem sempre 
acontecem, a troca de bênçãos por dinheiro, a exploração emocional, 
as brigas pelo poder eclesiástico, a ausência de verdadeira piedade 
evangélica, a falta de transparência na movimentação financeira, a 
superficialidade do sermão ou da homilia, a rigidez da estrutura 
eclesial, a concorrência denominacional, o desprezo pela santidade de 
vida, o sectarismo e o crescimento assustador de novas 
denominações (de 1.900 no início do século 20 para 22 mil na década 
de 80), por exemplo, são os fornos que fabricam os não-religiosos. 
 
“A igreja é o último lugar onde se espera deparar com frustrações, 
compreensivelmente presentes no âmbito esportivo, político, familiar 
e profissional”, afirma Paulo Romeiro, doutor em ciências da religião, 
em seu livro Decepcionados com a Graça, lançado em maio de 2005. 
Mas é na igreja que muitos cristãos experimentam decepções 
suficientes para fazê-los fugir dela. Portanto, é melhor pendurar por 
enquanto nossas trombetas nos ipês-amarelos do arrependimento e 
tornar a nos lembrar de que “a igreja é reformada, mas está sempre 
carecendo de reforma”! 
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Somos não-religiosos 
 
 
 
Não [sou religioso], mas tenho uma consciência aguda da 
importância da religião. 
 
Tom Wolfe, escritor e jornalista americano 
 
 
 
Não tenho ligação com a religião. Tenho em casa algumas Bíblias, 
que ganhei. São livros bonitos, mas com os quais eu não tenho 
qualquer relação. 
 
César Lattes, físico brasileiro, aos 80 anos, poucos dias antes de 
morrer, em 8 de março de 2005 
 
 
 
Não sou religioso, mas tenho fé. Não sei onde está Deus. Talvez no 
céu, talvez em nosso coração ou em nossa alma. Mas uma alma sem 
Deus é muito pobre. 
 
Shimon Peres, ex-ministro das Relações Exteriores de Israel, aos 77 
anos, em 2001 
 
 
 
Sou moderadamente religioso. 
 
Freeman Dyson, físico e matemático inglês 
 
 
 
Não tenho religião, mas acredito em Deus. 
 
Marcelo Yuka, letrista da banda F.U.R.T.O., depois de ficar 
paraplégico por ter levado seis tiros 
 



 
 
Sou uma feminista cristã, sem denominação. Não posso seguir um 
dogma, porque o dogma cristão é terrível para com as mulheres. 
 
Jane Fonda, atriz americana 
 
 
 
Sou um cristão sem fronteiras. Sou um humilde cientista, escritor e 
psiquiatra que vê a assinatura de Deus nas nuvens, nos raios, na 
folha que cai, no sorriso de uma criança e até nas crises emocionais. 
 
Augusto Cury, psiquiatra, ex-ateu, autor de Análise da Inteligência 
de Cristo. 
 
Fonte: http://www.ultimato.com.br/?pg=show_artigos&secMestre=1027&sec=1041&num_edicao=295   
 


