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Resumo: O objetivo deste artigo é fazer uma reflexão transdisciplinar sobre a Economia. A partir do 

ponto de vista, que a Economia é a arte de administrar a escassez dos recursos naturais. Fez surgir uma 

nova forma de conceber o fenômeno religioso, pois a crença na unidade da criação é comum a todas as 

religiões. No entanto, nos tempos modernos, a Igreja Católica tem traçado diretrizes morais em relação 

ao mundo econômico, de todos os povos. Para esta reflexão foi feita uma pesquisa bibliográfica, cujo 

conteúdo foi analisado de maneira descritivo-interpretativa. 
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Introdução 

O ser humano é um ser integral, pois sua vida denota aspectos sociais, incluindo o 

econômico e político; aspecto biológico e aspectos simbólicos, expressados nos diversos 

traços de sua cultura e dentre estes aspectos, o religioso é o que mais chama atenção. E a 

busca da espiritualidade se dá pelo fato, de que para qualquer pessoa, o desejo de satisfazer 

plenamente todas as suas necessidades que traz dentro si, lhe causa felicidade. 

E a necessidade econômica é uma das que mais afligem s seres humanos. Daí para 

satisfazer plenamente a grupos ou indivíduos, é necessário que a partilha solidária  da riqueza 

da natureza seja acessível a todas as pessoas. Pois a economia de Deus orienta-se por uma 

norma: todas as pessoas devem ser saciadas de acordo com as suas necessidades. Porque isso 

implica na existência de paz entre os humanos. 

No entanto, existem povos inteiros pauperizados, devido ao fato de que a política 

econômica de hoje beneficia mais o mercado financeiro, pois privilegia altos juros e altas 

taxas de lucratividades. Portanto uma sociedade minimamente racional deve assegurar a 

sobrevivência de sua espécie. E do ponto de vista ético, a sustentabilidade exige resolver os 

problemas da pobreza e da eqüidade.  

1. Economia e religião 

Este início do século XXI tem sido marcado por uma busca de espiritualidade, de um 

amplo segmento da população mundial, sendo que muitas vezes a questão religiosa é tratada 

de forma vinculada com a economia. 
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A economia perpassa a vida de todos em todas as suas dimensões, cotidiana, 

institucional, religiosa, pública, privada etc. E é um tema que prova debates calorosos. Do 

ponto de vista religioso, a economia coincide com o plano secular. Os primeiros seres 

humanos, habitantes das cavernas deixaram como registro histórico em suas paredes àquelas 

que seriam as primeiras evocações de religiosidade, denominadas de „magia simpática‟, as 

quais denotavam necessidades econômicas. Mais tarde, quando Karl Marx colocou que a 

religião e a arte causavam alienação, como uma forma de auto-engano, pode ter sido um 

equívoco do pensador. Pois a vida e a natureza não são perfeitas, só pelo fato de serem 

criaturas. Falta sempre alguma coisa e como fazemos parte da natureza, por isso estamos em 

constante busca da religação com o criador. 

Por sermos ser de relações, a caridade e a justiça são os liames interiores da vida 

social. O primeiro incute a consciência de sociedade na mente das pessoas e, o segundo cria o 

reconhecimento e o respeito aos direitos do „outro‟.  

Em que medida existe responsabilidade das pessoas em relação à economia e como 

isso afeta a vida das mesmas e do meio ambiente. Em relação ao Índice de desenvolvimento 

humano (IDH) ou de felicidade, o papa Pio XII afirmava que a riqueza de uma nação não se 

mede por critérios quantitativos, mas pelo bem-estar do seu povo. E o que define a pessoa é o 

seu desejo de felicidade de satisfazer plenamente todas as suas necessidades que traz dentro 

si.  

Para isso, o desenvolvimento de grupos ou de pessoas, individualmente, implica a 

existência de paz a estabilidade e a segurança de uma ordem justa, onde bens sociais básicos 

são, garantidos, minimamente, tais como: trabalho, alimentação, casa, educação, vestuário, 

lazer, segurança. 

Nesse caso, o bem comum envolve todos os membros da sociedade, ninguém está 

isentado de cooperar, participar e desenvolver, de acordo com as possibilidades específicas de 

cada um. Por outro lado, todos têm o direito de aproveitar as condições da vida social, decorrentes 

do bem comum. Cabem a todos a responsabilidade pela construção do bem comum, pois o cuidado 

como esse Bem Comum é a razão de existir da autoridade política.  

   Atualmente há uma jihad (empenho) das Igrejas Cristãs e de pessoas de boa vontade 

para construção de uma sociedade sem exclusão, com sustentabilidade e consciência 

ambiental. Onde a simbologia do consumo-desperdício, que gera na mente dos desavisados o 

fenômeno chamado efeito demonstração, isto é, uma sensação de empoderamento econômico 



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 

ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

__________________________________________________________________ 

3 

 

possibilitado, principalmente, pelos financiamentos, que alimenta a mística de que os ricos 

podem ser esbanjadores e são felizes por esse motivo. 

 

2. A economia nos tempos bíblicos  

A existência de moedas só passa existir no período de dominação persa. E a cobrança 

de tributo é o principal motivo de conflitos na formação do antigo Israel. Sendo que o dízimo 

é o principal tributo cobrado, apesar de ter sido instituído pelo sacerdócio durante o período 

monárquico em Israel. Mas que foi transformado em rito religioso e que servia para 

manutenção da administração pública. 

O dízimo tem uma inspiração em uma dádiva para a divindade considerada protetora 

da fertilidade do solo e dos ventres. Mas o costume de manter um pedaço de terra 

agricultável, em homenagem a um deus ou deusa é comum em vários povos pré-históricos, 

em várias partes do mundo.  

Na Antigüidade, os empréstimos criavam uma relação de dependência de pessoas e 

famílias com os credores, podendo levar a servidão temporária ou vitalícia. E a cobrança da 

dívida não paga, poderia ser por meio da entrega de filhos, filhas, a mulher, animais ou até a 

própria terra. Isso gerava reações, tanto que “os profetas e as profetisas dos tempos bíblicos 

assinalaram que a relação dos humanos com o seu ambiente tem a ver sobretudo com justiça, 

paz e vida digna para todos, especialmente para as pessoas empobrecidas e famintas.” (1) 

E esses profetas falam de „ver Deus‟, „ouvir Deus‟, „percebe Deus em fenômenos da 

natureza‟ etc.. E os ditos proféticos estão constituídos em duas partes fundamentais: a 

denúncia e o anúncio. As denúncias proféticas vêm a partir da realidade social, principalmente 

advindos dos setores empobrecidos. 

Algumas leis que regulamentavam a economia desse período tinham um caráter 

religioso. Como é o caso do código da aliança que é o mais antigo código de leis no antigo 

Israel e, que é a estrutura do Torah. Onde a idéia central é aliança entre os direitos dos pobres 

e os direitos e obrigações dos ricos, dentro do intricado mundo socioeconômico da época. 

Neste código a terra tem até status de sujeito de direito, como o direito ao repouso 

(não poderia ser cultivada depois sete anos de uso). Mas essa preocupação ecológica, não era 

estendida as mulheres tornadas servas, depois de seis anos nessa condição, não poderiam 

tornar-se livres. Coisa que os homens servos, por dívidas, conseguiram a partir do século VIII 

AC. Posteriormente, com o código Deuteronômio são feitas algumas modificações da lei de 

libertação de escravos, no sétimo ano. Dessa maneira, as mulheres tornadas escravas 
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adquiriram o direito de se libertarem. Além de prescrever que os endividados-empobrecidos 

teriam direito a receber uma indenização ao final do seu tempo de servidão. 

 Perdoar as dívidas econômicas é manter a bênção recebida por Yahveh de forma que, 

„não haja pobres no meio de ti‟. Porém poderiam cobrar juros de outras pessoas e povos. 

Em uma sociedade camponesa, a terra era objeto de transações financeiras, desafiando 

a lei. Mas a mesma lei que assegurava certos direitos aos pobres, alguns desses direitos eram 

ignorados. Muitas questões eram decidas no tribunal dos anciãos, isso feito à porta da cidade. 

E os problemas básicos eram: terra, pão e família.  

Todos os evangelhos narram histórias sobre como a economia de Deus transforma as 

pessoas e suas vidas. Pois, 

a partilha solidária torna a riqueza da natureza acessível a todas as pessoas. 

A economia de Deus orienta-se por uma norma: todas as pessoas devem ser 

saciadas de acordo com as suas necessidades.[...] Deus perdoa as dívidas das 

pessoas  e deixa que todas as pessoas , boas ou más, experimentem a graça 

da criação, chuva e sol. (2)  

 

Mas nós vivemos num sistema econômico bem contrário da economia de Deus, que é o 

capitalismo. 

 

3. A alma do capitalismo  

O capitalismo é uma economia que visa de forma única e exclusiva o lucro, onde o ser 

humano não passa, muitas vezes, de mero „produto‟, útil apenas enquanto possibilita o 

crescimento dessa mesma economia. Onde a exclusão, a fome causada pelas desigualdades 

sociais. E fica mais grave, ainda, quando vem conjugada com as intempéries naturais. E o 

planeta está sofrendo sucessivas intempéries, nos últimos tempos.  

A primeira fase do capitalismo foi o mercantilismo. Contudo o mercado existe desde 

as primeiras civilizações, pois ele está associado à vida urbana. Durante milênios servia, 

principalmente, para atender o máximo das necessidades econômicas dos seres humanos. 

Tendo em vista, que não há grupo humano civilizado que consiga produzir tudo que consome, 

por isso, a troca por escambo ou com moeda é necessária. Mas a economia vista pela ótica da 

maximização do lucro é um fenômeno do nosso tempo.  

 Existem povos inteiros pauperizados. No entanto, o nível de vida dos trabalhadores no 

atual Ocidente capitalista, medido em bens de consumo, bem como em condições e jornada de 

trabalho, ultrapassa aquele da maioria dos modestos cidadãos e camponeses do passado, que 

viveram antes da tragédia da proletarização.  
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O modelo de estado de bem-estar social é o que está tendendo a prevalecer nas 

sociedades ocidentais. No entanto, muitas delas apresentam um desequilíbrio interno em suas 

instituições sociais. Onde os princípios da liberdade e as desigualdades sociais estão 

presentes. Essa realidade está muito longe da perfeição, mas, desta última, só a utopia pode 

tratar. 

E a política econômica de hoje beneficia mais o mercado financeiro, que privilegia 

altos juros, altas taxas de lucratividades. Onde até os consumidores, micro, pequenos e 

médios produtores saem prejudicados. A falta de uma política pública agrícola adequada no 

que tange à fluidez dos preços, em épocas de safras, não só representa o fim de uma empresa.  

 O problema com a alimentação, este é o locus essencial da utopia, isto é, a 

„reconstrução da natureza‟. Pois o uso maciço dos fertilizantes artificiais; a poluição química 

dos recursos hídricos e das águas costeiras; a salinização dos solos pela irrigação constantes; a 

erosão provocada pela aragem dos campos; e as mudanças climáticas decorrentes do 

desmatamento; todos são castigos advindos de uma agricultura, cada vez mais intensiva e 

expansiva. Ironicamente, dessa forma, a fome poderá atingir até os que têm dinheiro, se não 

tiver comida para ser vendida. 

 

3.1. Será possível trocar a alma do capitalismo? 

Esse apoderamento individual do lucro causa uma infelicidade em muita gente. Mas o 

ser humano, mesmo na adversidade sonha. Haja vista que  

Houve muitos homens de Igreja, sacerdotes, irmãos, irmãs e leigos 

comprometidos na Europa do século XIX, que tiveram a audácia de 

envolver-se com experiências econômico-empresariais concretas, tais como 

os socialistas cristãos da Inglaterra na alvorada do cooperativismo, os 

cristãos sociais da França, Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda e Áustria. Nas 

Américas do século XIX e especialmente século XX, muitos religiosos e 

cristãos comprometidos propuseram e acompanharam a constituição de 

associações de produtores, de cooperativas e de vários empreendimentos da 

economia solidária. (3)  
 

Se o sistema econômico visar apenas o lucro, fomentará a ambição, que gera conflito, 

desigualdade, fome e até a morte. É necessário um novo sistema econômico, com um novo 

modelo de trabalho e até estilo de vida. Mas, mesmo assim, uma economia paralela a do 

modelo dominante, acaba se interligando a esta última. Pois, o espírito do capitalismo está 

presente nas igrejas, haja vista que a questão de consumo tem uma presença muito marcante 

na chamada teologia da prosperidade, que aparece no mundo protestante, evangélico e 

católico, que prega que a benção de Deus se manifesta por meio da prosperidade econômica. 
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Onde padres e pastores secularizados emocionam um grande segmento de fiéis, com as suas 

performances e estéticas espiritual-econômicas. 

Segundo Libânio (4)“A economia atual se identifica com o capitalismo neoliberal, 

cujo o evangelho anuncia a salvação pelo capital. E ele existe para gerar sempre mais capital.” 

Esta colocação nos remete a visão que Max Weber  tinha sobre o mundo moderno capitalista, 

que estimulou a vontade de ter mais e mais dinheiro. Nesse sentido ganhar dinheiro passou a 

ser a finalidade última da vida. Fazendo com que o pobre, como categoria antropológica, se 

sinta um não-humano, sem dignidade, porque não é capaz de consumir o que a sociedade lhe 

exija para que lhe reconheça a sua dignidade. Talvez seja este o verdadeiro espírito do 

capitalismo.  

A obsessão pelo consumo e ganhar dinheiro, que o apóstolo Paulo chama de 

principados e postedades do mal. Diante desse imperativo categórico da espiritualidade do 

consumo, um grande segmento da sociedade tem procurado atalhos no crime para atender a 

esse capricho. O pensamento que nos assoma é o de que: consumir nos faz cidadãos, nos traz 

felicidade, nos acrescenta reconhecimento social e poderemos ser perdoados por alguns 

deslizes cometidos. Mas a palavra consumir, em sua raiz etimológica, significa destruir, 

saquear, acabar. E além disso essa palavra foi empregada até como sinônimo de tuberculose.  

A Terra amostra sinais de esgotamento – provavelmente não poderá suportar uma 

demanda de todos os países do mundo, caso todos venham a ter o mesmo nível de 

industrialização, em busca de um progresso que gera novos problemas para resolver os 

problemas que ele mesmo cria. Porém se lembrarmos que o crescimento quase explosivo do 

consumo interno, com os créditos fáceis provocaram um entulhamento de automóveis nas 

cidades. Somos o que consumismo, apesar de já termos entrado no ciclo de morte do planeta. 

 

4. Mudança no sistema e a sustentabilidade  

A Campanha da Fraternidade deste ano, no Brasil foi uma „Economia para a vida‟ e 

foi para propor uma economia com sustentabilidade. Tendo em vista que 

a economia é uma dimensão fundamental da vida e por esta razão o 

julgamento de suas instituições e de suas políticas se deve fazer a partir de um 

critério básico: a maneira de elas protegerem ou destruírem a vida e a 

dignidade da pessoa humana.(5)  

 

Uma releitura de textos sagrados da tradição judaico-cristã pode contribuir para a 

construção e prática de uma espiritualidade ecológica. Com a assertiva de que “Não podeis 

servir a dois senhores, ao dinheiro e a Deus” (Mt 6,24), nos faz lembrar de Manon, o deus 
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sírio da riqueza, que até o Dr. Fausto de Goethe o rejeitou. Mas que a lógica do mercado, que 

baseia-se não só na produção e no consumo dos produtos, mas também no amor à riqueza, faz 

acordo. E é a ganância que vem atrelada ao tema mercado e que provoca dependência e 

endividamento, tanto para mulheres quanto para homens. E ela é que está na origem de 

muitos males. Ademais “ eu não posso ser o outro, mas ele pode ser o foco do meu olhar, foco 

que absorve meu olhar.” (6)  

Se levarmos em consideração que Deus ordenou o caos pela palavra criadora e do 

húmus da terra cultivável Deus fez o humanus e, como tal os seres humanos são uma parte do 

todo que nós chamamos de Universo. A vida da criação é pensada em termos de uma 

grandiosa e incessante troca de energias. Por isso, na visão de Boff (7) a “teologia da 

libertação e o discurso ecológico se exigem e se complementam mutuamente”. 

Já na visão de Küng (8) há uma necessidade de uma ética para toda a humanidade, onde 

não haja espaços para éticas diferentes, contraditórias ou até conflitantes. Este mundo uno 

necessita de uma ética básica. Necessitam de normas, valores, ideais e objetivos que interliguem 

todas as pessoas. Na opinião do estudioso, isso é possível, porque na ética, as religiões mundiais 

parecem estar mais próximas umas das outras do que no dogma. E esta opinião, está perto da 

interpretação que Santo Agostinho faz da humanidade, quando o santo afirmava que ela é 

composta por um só indivíduo que está presente em todos os que viveram, vivem e viverão. 

 A conversão do mundo não deve ser entendida como a conversão de todas as pessoas 

que habitam o mundo. Porque seria impossível convencer a todos e a todas que é necessário 

ter uma economia global socialmente mais justa e ecologicamente sustentável. Mas também, 

não basta mudarem alguns hábitos cotidianos, porque isso só não é suficiente. Porém não 

darem a devida atenção para a necessidade de mudança do sistema, corre o risco desse 

discurso cair no vazio, por apelar somente para consciência moral das pessoas. 

Uma sociedade minimamente racional assegura a sobrevivência de sua espécie. Do 

ponto de vista ético, a sustentabilidade exige resolver os problemas da pobreza e da eqüidade. 

Mas com o cuidado de não cair numa demagogia assistencialista, que acaba estimulando a 

chamada cultura da pobreza ou da dádiva, isto é, alimentando a imagem do incapaz. Surgindo 

a situação da tirania do servo contra o senhor, descrita por La Boetie.  

Além disso, a sustentabilidade coloca no centro a questão se seremos capazes de 

sobreviver como humanos sem autodestruição. Significa sairmos do modelo onde predomina 

o automatismo do mercado, para outro em que prevaleça a consciência de responsabilidade 

em nossas ações. 
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Essa postura ética mundial é exigida, também, pelo mercado mundial. A humanidade 

pós-moderna necessita de valores, objetivos, ideais e visões comuns, de um mundo não 

dividido. Não é uma colocação do tipo pós-metafísica ou pós-religiosa, que interpreta a 

religião como regressão ou ópio do povo. Mas o entendimento de que o diálogo entre 

religiões é um fator de educação para a paz.  

 

Considerações Finais 

Tendo em vista que a Economia é a arte de administrar a escassez dos recursos 

naturais. E no mundo atual as mudanças ambientais e comportamentais dos seres humanos 

estão ocorrendo, cada vez mais, de maneiras rápidas e drásticas. Fez surgir uma nova forma 

de conceber o fenômeno religioso, desta vez do ponto de vista ecológico, pois a crença na 

unidade da criação é comum a todas as religiões. No entanto, nos tempos modernos, a Igreja 

Católica que durante alguns séculos determinou normas de condutas para o mundo, tanto do 

ponto de vista econômico, político e sociais.  Atualmente, mantém um diálogo com outras 

religiões principalmente com as cristãs. 
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