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Liberdade  
da 

Vontade  

“Perante o 
que?” 
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Liberdade  
da 

Vontade  

Vontade  
de 

sentido 

suportar a incapacidade de 
compreender, em termos 

racionais, o fato de que a vida 
tem um sentido incondicional 
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Sentido  
na 

Vida 

Sentido 
da 
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Finalidade 
no 

Universo 



“Vocês têm certeza de que o mundo humano é 
um ponto final na evolução do cosmo? Não é 
concebível que ainda haja outra dimensão 
possível, um mundo além do mundo humano? 
Um mundo em que a pergunta pelo sentido 
último do sofrimento humano encontraria uma 
resposta?”  



Teoria do conhecimento  

Sujeito Objeto 

Imagem 



Teoria do conhecimento religioso 
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Mitos 
Ritos 

“Acreditar em Deus 
significa dizer que há 
um sentido na vida” 

(Wittgenstein ) 



Homo 
Religiosus 

Numinoso 
Sagrado 

Deus 

Símbolos 
Mitos 
Ritos 

“tem um sentido a minha vida? A 
vida de um homem tem sentido? 

Posso responder a tais perguntas se 
tenho um espírito religioso” 

(Einstein)  



Homo 
Religiosus 

Numinoso 
Sagrado 

Deus 

Símbolos 
Mitos 
Ritos 

“Ser religioso significa fazer a 
pergunta apaixonada pelo 

sentido de nossa existência” 
(Paul Tillich ) 



Homo 
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Numinoso 
Sagrado 

Deus 

Símbolos 
Mitos 
Ritos 

“Na busca por um sentido último do 
ser, o homem depende, muito mais, 
de sua esfera emocional do que de 
suas fontes intelectuais.” (Frankl) 



Homo 
Religiosus 

Numinoso 
Sagrado 

Deus 

Religião 

“O sentido único de hoje é o valor 
universal de amanhã. É desse 

modo que as religiões são criadas e 
os valores evoluem” (Frankl) 
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e 
Sentidos 

Jesus 
Maomé 

Buda 

Fé: “uma maneira de pensar da qual não se 

subtrai a realidade, mas uma maneira de pensar à 

qual se acrescentou a existência de um pensador”  
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Sagrado 

Deus 
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Mitos 
Ritos 

Religião como sistema 
simbólico  (Frankl) 



Homo 
Religiosus 

Numinoso 
Sagrado 

Deus 

Símbolos 
Mitos 
Ritos 

“(...) o divino é geralmente simbolizado com 
o auxílio de algo que não o é, pois os 

atributos divinos são e continuam sendo 
apenas características humanas, até 

humanas demais”   (Frankl) 



Homo 
Religiosus 

Numinoso 
Sagrado 

Deus 

Símbolos 
Mitos 
Ritos 

Amo (Deum) ergo (Deus) est, 
argumentando que “aquello que se ama 
es anterior a la acción de amar” (Frankl) 



Homo 
Religiosus 

Numinoso 
Sagrado 

Deus 

Símbolos 
Mitos 
Ritos 

Verdade: “La sinseridad de la fe, la 
sinseridad com que se profesa una fe, con 

que la fe se vive” 



Homem Deus 

IMAGEM 

Criatura Criador 



Homem Máquina 

IMAGEM 

Criador Criação 



Homem Inconsciente 

IMAGEM 

Repressão 
Religiosa  

Todos nós temos fé, pelo 

menos no sentido amplo da 

palavra, por mais reprimida 

e soterrada que essa fé 

possa estar (FRANKL) 



Homem Inconsciente 
 

IMAGEM 

Religiosidade 

inconsciente 

Sonhos 
Religiosos 



• “(...) se lê numa linguagem mítica 
judaica que o homem conheceu o 
universo no seio materno, mas 
que ao nascer tudo caiu no 
esquecimento. E este vínculo 
permanece nele como uma 
imagem secreta de seu desejo. 
(...) é a nostalgia da procura do 
vínculo cósmico do ser que se 
desabrocha ao espírito com seu 
TU verdadeiro” (BUBER, 1979).  



(1) o ser humano já nasce 

imerso na cultura e, assim 

como ocorre na linguagem, 

seus símbolos religiosos 

são herdados pela tradição  



(2) A pessoa se constitui 

dentro do ambiente 

religioso-cultural 

recebendo as suas 

primeiras imagens 

religiosas, o que seria a 

religiosidade primordial, a 

qual se constitui em uma fé 

infantil e, por esse motivo, 

ingênua.  



(3) Posteriormente ela é 

reprimida, se oculta para a 

consciência.  



(4) Por esse motivo, quando 

a religiosidade emerge, 

estaria a mesma 

relacionada a vivências 

infantis.  



Inconsciente transcendente  



Inconsciente transcendente  

- Não pode ser compreendido como 

divino no sentido panteístico  



Inconsciente transcendente  

- Não pode ter atributos divinos, 

como por exemplo, a onisciência, ou 

seja, o saber mais que o próprio eu 

consciente   



Inconsciente transcendente  

- Não poderia ser interpretado como 

uma “pulsão religiosa” 



Unidade Antropológica  

Consciente 

Inconsciente 

Pré-consciente 

Facticidade Pessoa existencial-

espiritual e consciente 

Pessoa profunda Impulsiva: 

inconsciente 



►O espiritual pode ser consciente ou 

inconsciente 

► O inconsciente é muito fluido, ou permeável: 

passa-se facilmente de um para o outro 

(relativização do estado de consciência) 

► Enquanto o limite entre consciente e 

inconsciente se apresenta “permeável”, o limite 

entre instintivo e o espiritual precisa ser 

estabelecido de maneira muito nítida 

► O inconsciente não se compõe unicamente de 

elementos instintivos, mas também espirituais: 

Forças criadoras e tendências prospectivas 



Justamente o centro do ser humano, a pessoa, é 

inconsciente em sua profundidade – a pessoa 

profunda. Dito em outros termos, o espírito é, 

precisamente em sua origem, espírito inconsciente 

(V. Frankl) 



1. A autêntica Pessoa-Espiritual-Profunda é irreflexa por 

não ser passível de reflexão e portanto. 

2. A autêntica Pessoa-Espiritual-Profunda é inconsciente 

O espírito em sua origem: 

1. É cego em toda autocontemplação 

2. Cego de toda auto-reflexão 

3. Inconsciente a si mesmo 





Também aquilo que chamamos de 

consciência se estende até uma 

profundidade inconsciente, isto é, 

tem suas origens num fundo 

inconsciente: justamente as 

grandes e autênticas decisões na 

existência humana ocorrem sempre 

de maneira irrefletida e, portanto, 

inconsciente 

Na sua origem, a consciência está 

imersa no inconsciente. 

-  irracional 

-  pré-lógica 

-  compreensão pré-lógica do ser 

-  Compreensão pré-moral dos valores   

Consciência 

Gewissem 



A pessoa fica tão 

absorvida ao executar 

seus atos espirituais que 

ela não é passível de  

reflexão na sua 

verdadeira essência, ou 

seja, de maneira alguma 

poderia aparecer na 

reflexão 

O artista também depende de uma espiritualidade inconsciente 

quanto à sua produção 



Repressão da religiosidade 

Ocultamento 

psicológico Diante do 

eu consciente 

Sonhos religiosos em 

pessoas não religiosas  

Religio reprimida: 

Sociedade 

Esferas: 

Consciente 

Inconsciente 
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• A verdadeira religiosidade não tem caráter impulsivo, 

mas, antes, de decisão. 

• A religiosidade inconsciente provém do centro da 

pessoa (ex-siste) 

• Não pode ser inata por não estar presa ao biológico 

• Pode seguir esquemas pré-estabelecidos: Formas 

confessionais já existentes 

• Aquela religiosidade propriamente existente e 

posteriormente reprimida é ingênua 

• As vivências religiosas inconscientes coincidem com 

imagens muito antigas e apreciadas da época da 

infância 

• O homem neurótico tem uma deficiência: seu 

relacionamento transcendente está reprimido 

• Esta transcendência reprimida emerge às vezes como 

“inquietude do coração” 

  



Psicoterapia Religião 

Cura da 

Alma 

Salvação 

da Alma 



Um valor perde sua força vinculante na 
medida em que se torna universal  



Valor Universal x Valor Situacional 

Não roubarás  



Não darás falso  

testemunho  

Valor Universal x Valor Situacional 



Valor Universal x Valor Situacional 

Não cometerás  

adultério  


