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Você acredita em Deus? O Instituto de Estudos da Religião (Iser) fez esta pergunta a 800 
brasileiros com idade entre 15 e 24 anos. Resultado: 98% responderam “sim”. A fé é, hoje, muito 
mais uma questão de escolha pessoal do que foi nos nostálgicos tempos de nossos avós, quando 
a romaria de jovens à igreja, nas missas aos domingos, atendia à imposição familiar e social. 
 
A má qualidade geral de vida e a crescente violência em todos os níveis derivam, em grande 
parte, de uma vasta crise de valores atingindo os fundamentos da ética. Neste contexto em que 
vivemos, credita-se a volta à religião e à espiritualidade, numa abertura globalizada ao 
transcendente e ao sagrado. 
 
Segundo a psicóloga Ruth Helena, os jovens amam aquilo com que se identificam. 
 
– É assim que acreditam, sonham e alimentam o empenho e a coragem de lutar para construir 
uma sociedade mais justa e fraterna – afirma Ruth, para quem a vida humana se caracteriza por 
perguntas e respostas relacionadas ao conhecimento, ao prazer e ao sentido da vida. A psicóloga 
afirma que o indivíduo é um ser de relações, um agente transformador que não se submete às 
forças da natureza, mas é capaz de ampliar os limites que ela lhe impõe. 
 
Hoje a juventude está elegendo a própria fé 
 
– É neste intercâmbio de buscas e satisfações que o jovem vai construindo sua história pessoal e 
dando sentido à vida, para, a partir das experiências, tornar-se, então, um ser único – explica a 
psicóloga.  
 
Rubem Alves, do Iser, destaca que a busca dos jovens pelo sentido de vida faz parte de uma 
tentativa da humanidade de manter contato com o transcendente e se materializa em diferentes 
concepções religiosas que declaram que vale a pena viver. Na sua avaliação, em busca de uma 
resposta que o transcenda, que vá além de seus limites, o homem recoloca as questões sobre a 
vida humana e a finalidade de sua existência, tentando reorganizar o próprio pensamento. 
 
– Desde que o mundo é mundo, povos e culturas manifestam-se religiosamente, isto é, 
desenvolvem práticas que visam à relação com o divino, para responder às questões primordiais 
do ser humano. Tais manifestações, no entanto, sempre estiveram ligadas à história e à cultura 
particular de cada povo – diz Rubem. 
 
Hoje, a realidade é que a juventude está elegendo a própria fé, independentemente de tradições 
culturais e familiares. Entre os que seguem alguma religião, 33% escolheram por decisão pessoal, 
a despeito da preferência familiar. Tanto é assim que dois em cada 10 mudaram de religião ao 
menos uma vez. 
 
A realidade indica que os jovens se sentem à vontade para experimentar. Acreditam em Cristo, 
nos orixás e até em duendes, tudo ao mesmo tempo. Sobra ainda espaço para a proliferação de 
crenças alternativas, cujo maior atrativo é o inusitado, como cura por cristais, energia, invocação 
de anjos e bruxaria. 
 
Para o teólogo Mário Sérgio Cortella, professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
boa parte dos adolescentes está olhando para a religião como se estivesse diante de uma 
prateleira de supermercado. 
 
– É como um serviço self-service, em que a pessoa escolhe a que mais a atrai – define Cortella. 
 



É curioso que tal esteja ocorrendo com os filhos de uma geração que, 30 anos atrás, fugiu da 
religião institucionalizada. O movimento atual é no sentido inverso, com o aumento nas hostes de 
fiéis. Metade dos freqüentadores dos cultos evangélicos tem menos de 24 anos. Missas católicas 
são agora animadas em ritmo de rock, techno e rap. Há igrejas neopentecostais criadas 
especialmente para fiéis mais jovens. Uma delas, a Bola de Neve, usa uma prancha de surfe como 
altar. A tolerância religiosa é uma das características bem-vindas dos novos fiéis. Nesse aspecto, 
o budismo, que não exige exclusividade dos praticantes, tornou-se opção preferida de quem 
deseja freqüentar mais de uma religião ao mesmo tempo. 
 
Uma das características da religião é promover a integração social. Rapazes e moças vão à igreja 
ou ao templo e lá conhecem outros adolescentes que pensam como eles. Assim, formam grupos. 
Assistem aos cultos juntos, saem à noite, viajam. É tempo de lazer, associado à religiosidade. 
 
Saiba Mais 
 
Cientistas de fé... 
Max Planck (1858-1947), prêmio Nobel de Física em 1918, pela descoberta do “quantum” de 
energia: “O impulso de nosso conhecimento exige que se relacione a ordem do universo com 
Deus.” 
 
Antoine Henri Becquerel (1852-1908), Nobel de Física em 1903, descobridor da radioatividade, 
afirmou: “Foram minhas pesquisas que me levaram a Deus.” 
 
Andrews Millikan (1868-1953), prêmio Nobel de Física, em 1923, pela descoberta da carga 
elétrica elementar: “A negação de Deus carece de toda base científica.” 
 
Albert Einstein (1879-1955), Nobel de Física em 1921, pela descoberta do efeito fotoelétrico: 
“Quanto mais acredito na ciência, mais acredito em Deus. O universo é inexplicável sem Deus.” 
 
Erwin Schördinger (1887-1961), prêmio Nobel de Física em 1933, pelo descobrimento de novas 
fórmulas da energia atômica: “A obra mais eficaz, segundo a Mecânica Quântica, é a obra de 
Deus.” 
 
Voltaire (1694-1778), racionalista e inimigo sagaz da fé católica, foi obrigado a dizer: “O mundo 
me perturba e não posso imaginar que este relógio funcione e não tenha tido relojoeiro.” 
 
Edward Mitchell, astronauta da Apolo 14, um dos primeiros homens a pisar na Lua: “O Universo é 
a verdadeira revelação da divindade, uma prova da ordem universal da existência de uma 
inteligência acima de tudo o que podemos compreender.” 
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