
 

 

ASPECTOS DO FUNDAMENTALISMO ATEU 
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A Constituição Brasileira assegurou (art. 5º inciso VI) liberdade religiosa; permitiu a 

objeção de consciência para aqueles que professam religiões impeditivas de 

determinadas ações (art. 5º, inc. VIII), como, por exemplo, pegar em armas, devendo 

prestar serviços militares alternativos (art. 143, § 1º); outorgou imunidade tributária 

aos templos de quaisquer culto (art. 150 inc. VI letra “b”); permitiu o ensino religioso 

bancado pelo Estado  (art. 210, § 1º) embora facultativo; deu tratamento especial às 

escolas confessionais (art. 213); assegurou assistência religiosa aos militares (art. 5º, 

inc. VII) e às instituições civis. 

Há, portanto, inúmeros dispositivos na Lei Suprema de prestígio às convicções 

religiosas de um povo em que, segundo pesquisa de algum tempo atrás, da Folha, 

mais de 90% das pessoas acreditam em Deus, embora muitos não frequentem templos 

de qualquer religião. 

Entretanto, uma minoria extremamente ruidosa, que penetrou nos poderes da 

República e na imprensa e que ao contrário da esmagadora maioria da população - que 

acredita em Deus, mas que é silenciosa - apregoa que acreditar em Deus é algo do 

passado, tem procurado, de todas as formas, eliminar essas garantias constitucionais. 

É o caso da Subprocuradora Geral da República, que entrou com ação direta de 

constitucionalidade, objetivando anular o artigo 210 § 1º, que permite o ensino 

religioso facultativo nas escolas. 

O interessante é que parte dos que atacam todas as formas de manifestação religiosa 

incomoda-lhes, por exemplo, a manutenção de crucifixos nos tribunais— tem vida 

pessoal complicada, muitas vezes dando a impressão de que, como não conseguem 

viver como gostariam de pensar, passam a pensar como vivem. Buscam justificar-se 

atacando as virtudes dos que lutam por viver princípios de dignidade pessoal, de 

respeito à vida humana desde a concepção e à família capaz de gerar proles por amor 



 

 

conjugal. Em outras palavras, atacam princípios próprios do direito natural, pois o 

politicamente correto para eles é defender o homicídio uterino, a dissolução conjugal 

tantas vezes quanto o desejo epidérmico exigir, ter liberdade na utilização de drogas, 

entender que o Estado educa os filhos melhor que as famílias, além de que os 

professores devem incutir nos alunos as suas ideias pessoais, afastando a educação 

paterna. Até a realidade biológica é contestada para justificar que há um “gênero” 

diferente dos sexos masculino e feminino - o que a ciência demonstrou ser inferior a 

0,03% da humanidade!!! 

À evidência, os valores religiosos que se contrapõem à falta de valores destes 

fundamentalistas não islâmicos, mas ateu, termina gerando uma profunda confusão 

por seu ativismo ruidoso, conseguindo chamar atenção dos jornais, que vivem, como 

dizia uma jornalista, das “exceções” e não das “boas ações”. Mark Twain ironizava 

dizendo que a imprensa separa o joio do trigo para publicar o joio, porque o trigo não 

vende jornais. 

Este fundamentalismo ateu voltado contra valores, por pessoas que não conseguem 

vive-los, é um dos grandes problemas da humanidade, na atualidade, fazendo lembrar 

a “Idade do Terror”, em que Robespierre que quis substituir o Deus Criador do 

Universo pela Deusa Razão. Felizmente, tais cultores do fundamentalismo ateu não 

chegaram –espero que não cheguem—ao banho de sangue robespierriano, mas, 

indiscutivelmente, fazem um mal terrível à Nação. 

Creio que chegou o momento de a maioria silenciosa, que é esmagadora em números, 

reagir a estes desfiguradores da Moral, fazendo valer suas crenças, democraticamente, 

sem discriminações, mas sem covardia, deixando claro que o fundamentalismo ateu 

nunca representou a maioria da Nação, que acredita em Deus. E que, nas democracias, 

é a maioria que governa, respeitando as minorias, e não o contrário. 



Os direitos fundamentais do fiel são 
exigências de justiça e que devem 
ser respeitados e promovidos em 
toda a vida e atividade da Igreja. A 

celebração do mês da Bíblia está em sintonia 
com essa realidade de promoção dos direitos 
dos fiéis, presente no Código de Direito Canô-
nico, em seu cânon 213: “Os fiéis têm o direito 
de receber dos Sagrados Pastores os auxílios 
hauridos dos bens espirituais da igreja, sobre-
tudo da Palavra de Deus e dos Sacramentos”.

Os fiéis têm o direito de receber dos Sagra-
dos Pastores os auxílios da Palavra de Deus. 
Isto quer dizer que a Igreja tem o dever de tor-
nar acessível a Palavra aos fiéis, com os meios 
que dispõe na ação evangelizadora e pastoral.

A promoção do direito dos fiéis à Palavra 
de Deus não se esgota com uma campanha de 
Bíblias para que cada fiel tenha uma Bíblia em 
casa. É um passo importante cada fiel ter sua 
Bíblia, porém é muito mais importante, como 
disse o Papa emérito Bento XVI, “educar o 
povo na leitura e na meditação da Palavra 
para que ela se converta em seu alimento e 
para que, por experiência própria, vejam que 
as palavras de Jesus são espírito e vida (cf. Jo 
6,63)” (DA 247). Para comprovar o afirmado, 
é suficiente fazer uma breve enquete na Igreja 
ou nas ruas da cidade sobre quantos têm a Bí-
blia em casa. A maioria dirá que a tem. Porém, 
se fizermos uma segunda pergunta de quan-
tos leem a Bíblia com frequência, certamente 

a resposta não será unânime, nem mesmo na 
Igreja. As pessoas têm a Bíblia, mas não têm 
um método para torná-la companheira e ali-
mento do dia a dia.

É necessário ensinar as pessoas a lerem a 
Bíblia, terem gosto pela sua leitura. Na Exor-
tação Apostólica Pós-Sinodal Evangelii Gau-
dium, o Papa Francisco sugere o método de 
leitura espiritual da Palavra de Deus ou ‘Lectio 
divina’ como caminho para que a Palavra pas-
se a fazer parte do cotidiano. Assim o Santo 
Padre ensina: “Consiste na leitura da Palavra 
de Deus num tempo de oração, para lhe per-
mitir que nos ilumine e renove.... Na presen-
ça de Deus, numa leitura tranquila do texto, 
é bom perguntar-se, por exemplo: ‘Senhor, a 
mim que me diz este texto? Com esta mensa-
gem, que quereis mudar na minha vida? Que 
é que me cansa neste texto? Porque é que isto 
não me interessa?’; ou então: ‘De que gosto? 
Em que me estimula esta Palavra? Que me 
atrai? E porque me atrai?” (EG 152).

Assim, seguindo o método da leitura oran-
te, a Palavra de Deus se tornará fonte de vida 
e de espiritualidade, e o fiel poderá exercer o 
direito à Palavra no seu verdadeiro significa-
do. Por esse método, a Palavra de Deus tor-
na-se não só uma boa nova para a vida pri-
vada das pessoas, mas uma companheira de 
viagem, mesmo para as famílias que estão em 
crise ou imersas em alguma tribulação, mos-
trando-lhes a meta do caminho; tornar-se-á, 
também, um critério de juízo e uma luz para 
o discernimento dos vários desafios que têm 
de enfrentar os cônjuges e as famílias nos dias 
atuais (Cf. AL 252). 

No mês de setembro, vamos promover o 
direito à Palavra – ius ad verbum – partilhan-
do, se sou líder na Comunidade, buscando, se 
sou participante da Comunidade, um método 
para iniciar-se neste sublime caminho de es-
cuta obediente da Palavra de Deus. 

Dom Sergio De 
DeuS BorgeS
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A Constituição Brasileira as-
segurou (art. 5º, inciso VI) liber-
dade religiosa; permitiu a obje-
ção de consciência para aqueles 
que professam religiões impe-
ditivas de determinadas ações 
(art. 5º, inc. VIII), como, por 
exemplo, pegar em armas, de-
vendo prestar serviços militares 
alternativos (art. 143, § 1º); ou-
torgou imunidade tributária aos 
templos de quaisquer culto (art. 
150, inc. VI, letra “b”); permitiu 
o ensino religioso bancado pelo 
Estado  (art. 210, § 1º), embora 
facultativo; deu tratamento es-
pecial às escolas confessionais 
(art. 213); assegurou assistência 
religiosa aos militares (art. 5º, 
inc. VII) e às instituições civis.

Há, portanto, inúmeros dis-
positivos na Lei Suprema de 
prestígio às convicções religiosas 
de um povo em que, segundo 
pesquisa de algum tempo atrás, 
da Folha de S.Paulo, mais de 90% 
das pessoas acreditam em Deus, 
embora muitos não frequentem 
templos de qualquer religião.                                                                                            

Entretanto, uma minoria ex-
tremamente ruidosa, que pene-
trou nos poderes da República e 
na imprensa e que, ao contrário 
da esmagadora maioria da po-
pulação - que acredita em Deus, 
mas que é silenciosa –, apregoa 
que acreditar em Deus é algo do 
passado, tem procurado, de to-
das as formas, eliminar essas ga-
rantias constitucionais. É o caso 
da Subprocuradora Geral da 
República, que entrou com ação 
direta de constitucionalidade, 
objetivando anular o artigo 210, 
§ 1º, que permite o ensino reli-
gioso facultativo nas escolas.

O interessante é que parte 
dos que atacam todas as formas 
de manifestação religiosa – in-
comoda-lhes, por exemplo, a 
manutenção de crucifixos nos 
tribunais – tem vida pessoal 
complicada, muitas vezes dando 
a impressão de que, como não 
conseguem viver como gosta-
riam de pensar, passam a pensar 
como vivem. Buscam justificar-
se atacando as virtudes dos que 
lutam por viver princípios de 
dignidade pessoal, de respeito à 
vida humana desde a concepção 
e à família capaz de gerar proles 
por amor conjugal. Em outras 
palavras, atacam princípios pró-
prios do direito natural, pois o 
politicamente correto para eles é 
defender o homicídio uterino, a 
dissolução conjugal tantas vezes 

quanto o desejo epidérmico exi-
gir, a liberdade na utilização de 
drogas, o entendimento de que 
o Estado educa os filhos melhor 
que as famílias, além da tese de 
que os professores devem incu-
tir nos alunos as suas ideias pes-
soais, afastando a educação pa-
terna. Até a realidade biológica é 
contestada para justificar que há 
um “gênero” diferente dos sexos 
masculino e feminino - o que a 
ciência demonstrou ser inferior 
a 0,03% da humanidade!!!

À evidência, os valores reli-
giosos que se contrapõem à falta 
de valores desses fundamenta-
listas não islâmicos, mas ateus, 
termina gerando uma profunda 
confusão por seu ativismo rui-
doso, conseguindo chamar aten-
ção dos jornais, que vivem, como 
dizia uma jornalista, das “ex-
ceções” e não das “boas ações”. 
Mark Twain ironizava, dizendo 
que a imprensa separa o joio do 
trigo para publicar o joio, porque 
o trigo não vende jornais.

Esse fundamentalismo ateu, 
voltado contra valores por pesso-
as que não conseguem vivê-los, 
é um dos grandes problemas da 
humanidade na atualidade, fa-
zendo lembrar a “Idade do Ter-
ror”, em que Robespierre quis 
substituir o Deus Criador do 
Universo pela deusa Razão. Fe-
lizmente, tais cultores do funda-
mentalismo ateu não chegaram 
– espero que não cheguem – ao 
banho de sangue robespierriano, 
mas, indiscutivelmente, fazem 
um mal terrível à Nação.

Creio que chegou o momento 
de a maioria silenciosa, esmaga-
dora em números, reagir a esses 
desfiguradores da Moral, fazen-
do valer suas crenças, democra-
ticamente, sem discriminações, 
mas sem covardia, deixando cla-
ro que o fundamentalismo ateu 
nunca representou a maioria da 
Nação, que acredita em Deus. E 
que, nas democracias, é a maio-
ria que governa, respeitando as 
minorias, e não o contrário.
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