
Há influências da religiosidade herdada da época do  Brasil Colônia 

no Tempo Presente? 

 
 
  
 
 
 
 
 

O povo brasileiro é muito religioso independente da religião que pratica. É um 

povo que mistura várias práticas religiosas devido à miscigenação cultural e à 

incorporação de diversos ritos que durante muito tempo foram predominantes.  

No Brasil, podemos escolher nossa religião atualmente, mas no Brasil Colônia 

era uma obrigação ser católico e por isso hoje, muitas pessoas se declaram católicas: por 

comodismo, tradição familiar. Além disso, herdamos vários rituais antigos como: 

adoração a imagens, penitências, missa de 7º dia, sacramentos, conceito de pecado, céu 

e inferno, castigos, festividades religiosas (como a semana santa), os oratórios e altares 

(não representando mais status como no Brasil Colônia), as orações, o terço, novenas, 

agradecimentos por graças alcançadas. 

Dessa forma, uma prova da influência católica em nossa sociedade é a não 

aprovação de pesquisas com as células tronco pela bancada do governo,  cuja maioria é 

católica. 

  

 

 

 

Percebemos que mesmo com a difusão de outras religiões, o catolicismo 

continua predominante no Brasil. Notamos também um forte sincretismo religioso entre 

nós, por exemplo, uma de nós tem formação católica, mas mesmo assim freqüenta 

outras religiões, afim de conhecê-las. 

Apesar de no nosso cotidiano termos maior contato com símbolos e imagens 

cristãos, percebemos que estas convivem com símbolos (oferendas) de religiões afro-

brasileiras. Notamos, por exemplo, que em "viradas” do ano em cidades de praia, muitas 

pessoas fazem oferendas à Iemanjá, símbolo do Candomblé. Essas pessoas muitas vezes 

não pertencem à religião Candomblé, mas nem por isso deixam de fazer parte desse 
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ritual. Outro exemplo que notamos do sincretismo religioso é o fato de que muitas 

pessoas, mesmo sendo espírita, como verificamos na família de um de nós, faz pedidos 

a São Longuinho ou a Nossa Senhora Aparecida. Ou seja, esse processo sincrético é 

uma via de múltiplas direções, pois em todas as religiões se entrecruzam. 

Importante perceber também que muitas pessoas se dizem católicas, mas, que 

nem por isso seguem á risca seus preceitos, e nem mesmo participam das festas 

católicas, o que demonstraria a perca de fiéis que o  Catolicismo vem sofrendo face das 

diversas religiões que surgem. 

  

 
 

  
 


