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RELIGIÕES – o diabo mora nos detalhes
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Você se interessa por religiões ?

Tanto nos cursos de Pós quanto em palestras e cursos abertos nós discutimos
esse tema, focando principalmente os 3 monoteísmos.

Nós fazemos isso de modo bem didático, mostrando como certos aspectos da
história dos povos, da geografia dos locais, das personagens envolvidas, tudo
isso influenciou a doutrina de cada uma dessas religiões.
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É importante começar pelo mais simples, que explica e justifica o mais importante.

Por exemplo : você sabia que a origem da missa vem de um pequeno punhado de seguidores
de Cristo que se reuniam para conversar e comer juntos ?

Ou que o chamado massacre dos inocentes, feito por Herodes, nunca aconteceu ?

Ou que a escolha dos evangelhos foi feita por um guerreiro assassino ?

Ou que há inúmeras ilustrações de Moisés com chifres, desde que a tradução latina

interpretou assim uma expressão que aparece na passagem da descida do monte Sinai ? O

que é plausível porque os chifres, na Antiguidade, eram um símbolo de força e potência dos

Deuses e também dos reis. Como Moisés é uma figura real (simbolicamente), na mitologia

judaica, a palavra é possível.
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Você já parou para pensar por que a mulher só mereceu 6 sacramentos e o homem
tem 7 ?

E que o arcanjo Gabriel aparece no texto sagrado dos 3 monoteísmos ?

Ou que a divindade do Antigo Testamento é mais zangada do que a do Novo ?

Você já se perguntou por que se vai ao Vaticano, se oficialmente Jesus morreu na
Palestina ?
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Você sabia que cada capítulo da bíblia foi pago por um patrocinador
diferente ?

E que o 6º mandamento foi retirado do texto judaico e cortado para se
transformar em norma contra o adultério, quando na verdade originalmente
era contra a cobiça ?

Ou que o nome da região onde ninguém se entende há séculos aparece
como Palestina pela 1ª vez num texto grego do século V antes de nossa era ?

Palestina 1759
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Fica mais fácil entender, por exemplo, por que o calendário islamista é
diferente do nosso quando se sabe que o ano 1 não é marcado pelo
nascimento de um deus, mas por uma passagem (Hégira, em árabe).

É a data em que o profeta (deles) deixa sua cidade-natal, Meca, junto com um
bando de companheiros, para se refugiar Medina, onde ele vai reunir tropas e
forças.

Esse deslocamento ganha estatuto de Hégira (= passagem), por marcar uma
ruptura do tempo. E acaba inaugurando um novo modo de contá-lo.
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Além disso, certos dados muito simples evitam confusões e erros, quer no
uso de expressões, quer de leitura. Em religião também, mas não só.

Por exemplo : Enreduanna é considerada por alguns como sendo a primeira
filósofa da História. Mas apesar de ser uma figura das mais simpáticas, a
poetiza não pode ser considerada filósofa.

Assim como as placas de argila com sinais, também sumerianas, não podem
ser consideradas uma “escrita”, como o alfabeto grego.

Nós sempre explicamos por que e justificamos. Porque o diabo mora nos
detalhes, não é ?
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Mitologia é a religião dos outros...

O monoteísmo de 3 faces decide que sua
divindade é a única verdadeira. Todas as
outras não valem nada. São mito.

Em outras civilizações tinha-se mais
respeito pelo outro, por considerar que os
Deuses de cada religião só representam os
valores daquela civilização.

Nas cidades gregas, por exemplo, havia um
altar que ficava vazio, para os visitantes de
passagem poderem cultuar sua própria
divindade preferida...
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