
REIKI E RELIGIÃO DUAS REALIDADES DA VIDA HUMANA 
 
Conceito de Religião 
A religião antes de tudo, é um conjunto de sentimentos expressos por atos que 

pertencem à natureza particular dos rituais litúrgicos de iniciação. 
Definir a religião é sempre muito difícil, por ser uma palavra antiga, e por ter um 

longo uso e por ser associada a sua origem etimológica à palavra latina religio. Esta 
palavra elucida-nos muito pouco sobre a semântica e significado primitivo do uso 
corrente deste termo das sociedades do pensamento antigo. A meu ver foi um erro 
quando se quis derivar religio de religare, reatar, (re) ligar… como se a religião fosse 
uma espécie de laço que na sua essência que liga o homem a “crenças em seres 
espirituais” (Tylor). 

Em troca prefiro adotar de boamente o termo recomendado por Cícero: derivar 
religio de relegere, que se opõe a neglegere, que podemos traduzir como o cuidado 
vigilante – como se diz muitas vezes, em linguagem popular, ter um cuidado religioso – 
o qual se opõe à indiferença religiosa ou se quisermos à negligência da dimensão 
espiritual/religiosa do ser humano. 

A religio/religião é, pois, a fiel observância do conjunto de rituais, de crenças ou 
dogmas relacionados com a divindade às quais o homem está (re) ligado. Esta definição 
de religião, também não será a mais indicada, dado que, deixa de completa ignorância a 
vertente da natureza do afeto e/ou do sentimento religioso vivenciado pelo crente, muito 
menos nos informa do sentimento da relação pessoal (Eu/Tu) vivificada pelo amor 
vivenciada na vida quotidiana pelo homo religiosus. 

Se analisarmos o conceito de religião, presente no pensamento dos filósofos 
modernos, verificamos que este conceito é definido como um sentimento absoluto da 
dependência do homem em relação ao Divino (Schleiermacher); A religião é um desejo 
que se manifesta pela oração, pelo sacrifício e pela fé (Feuerbach), onde o sentimento 
dos nossos deveres, quando fundados no mandamento divino (Emmanuel Kant), e por 
isso é uma faculdade do espírito, que, independentemente dos sentidos e da razão, 
coloca o homem em estado de atingir o contato com o infinito (Max Muller), mediado 
por um sociomorfismo universal (Guyau). 

 A religião implica sentimentos de veneração e de obediência perante Deus ou os 
deuses, pela moral, ética e ontologia, para nortear a conduta individual e social da 
pessoa humana. As suas práticas rituais, atualizam-se pela oração e o sacrifício… como 
forma de prestar honra, através da soteriologia, sacrifícios, mística, contemplação, 
meditação, elogios… De acordo com a conceção teológica única, existente em cada uma 
das religiões.  

É por isso que também podemos dizer que religião é um conjunto de princípios, 
tabus, escrúpulos, crenças, filosofias e práticas de doutrinas religiosas, baseadas em 
livros sagrados, que unem os seus seguidores num único sentimento de pertença e 
ritualizado numa mesma comunidade moral e emocional de matriz religiosa. 

Todo o tipo de religião têm os seus fundamentos filosófico-teológicos, que 
explicam quem é o homem, porque é ele veio ao mundo, para onde ele vai e qual é o seu 
destino, depois da sua peregrinação nesta vida. Umas sobressaem-se pela fé dado pela 
transcendência e outras deleitam-se em extensos ensinamentos éticos, tendo como pano 
de fundo a revelação e tradição dada aos hagiógrafos a quando escreveram os livros 
sagrados. 

Religião, também, pode ser um termo útil desde que se tenha em conta que ele 
não implica necessariamente uma crença em Deus, em deuses e ou espíritos, mas que 
contenha sobretudo a referência ao sagrado, e por efeito, se encontre intimamente (re) 



ancorado à ideia “ôntica”, bem como, à perceção simbólica das estruturas estruturantes 
do “ Ser Caminho, Verdade e Vida”. O termo religião também se encontra, na 
linguagem do quotidiano, no sentido figurado e mais lato, significa qualquer atividade 
realizada por um individuo que obedece à lógica da rigidez de frequência, como por 
exemplo: “Ir para a academia de dança, ginásio,… todos os dias, constitui para alguns 
indivíduos, um ato religioso”. 

Como há múltiplas religiões, há também, múltiplas limitações para propor uma 
definição única de religião. 

 
O positivismo e a crítica à religião 
 
A crítica da religião proferida por Karl Marx, que consistia nos epifenómenos 

ideológicos criados pelos fatos brutais da existência real, de tipo económico, baseados 
na sua observação da natureza e do funcionamento da ética protestante europeia do 
século XIX. Os positivistas diziam que a religião remetia para a infância do homem ou 
uma espécie de ópio do povo. O homem adulto é aquele explica todas as realidades do 
Universo através do método cientifico.  

O ocidental é cético e/ou hostil, por vezes, em relação a todas as religiões, uma 
vez que não conhece outras tradições religiosas, além da sua. O ocidente é tão orgulhoso 
da sua religião, quando não conhece a religião do outro. Entre muitas pesquisas sobre o 
estudo das religiões comparadas, na minha opinião, o método de pesquisa de Max 
Weber, é uma das vias a seguir, em qualquer estudo científico na área do estudo da 
religião comparada. 

O estudo comparado das religiões exerce um papel positivo e criativo, acima do 
que a religiosidade inquieta, por vezes, imagina. Neste artigo não estamos preocupados, 
em aplicar o método, em que o Cristianismo é tido como uma religião hegemónica, 
passível de ser comparada com as “religiões não cristãs”, por isso é aceite em alguns 
estudos, como pressuposto que a comparação é vantajosa para o Cristianismo.  

A desmitologização evolucionista, onde se intui que se evolui, da era da deusa-
mãe, associada à Mãe-Terra, passamos para era do Deus – Pai e a era em nós vivemos é 
denominada, como era do Deus Espirito Santo. Bultmam é um exemplo disso, quando 
desenvolve a ideia de que o Cristianismo atual é melhor que o de São Paulo ou de um 
São Tomás d’Aquino, esta ideia carece de fundamento e por isso foi denunciada por 
Micea Eliade. Este autor na sua pesquisa concebe a sacralidade como uma só e que 
tanto existe sacralidade nas formas religiosas do Xamanismo como no Cristianismo, o 
mesmo que dizer que tanto existe revelação na religião do zoroastrismo como nas outras 
religiões.  

Existem divergências doutrinais entre as religiões de matriz monoteísta e as 
religiões de matriz panteísta/politeísta, mas o afeto, o respeito, a crença em Deus e a 
sacralidade são as mesmas. Penso que o fato do homem ser crente é mais razoável do 
que não creditar. Crer em Deus significa ver que os fatos do mundo não são o fim da 
história e/ou de qualquer questão existencial.  

O legado do programa espiritual/sacral expresso n’O Sermão da Montanha: As 
Bem-Aventuranças (Mt. 5, 3-16) será em regra, o fundamento das religiões. Mahatma 
Gandhi, vulto impar da Índia e do Mundo, afirmou que: "se todos os livros sagrados da 
humanidade se perdessem, e apenas permanecesse o texto sagrado neotestamentário d’ 
O Sermão da Montanha, nada se teria perdido", uma vez que o essencial de toda a 
tradição veterotestamentária e de toda a tradição religiosa do vale do Indo podem estar 
aglutinadas, neste testo sagrado. 

 



As tradições religiosas da Eurásia 
 
As principais tradições religiosas, especialmente da Eurásia, encontram-se 

profundamente entrelaçadas. O Judaísmo foi profundamente influenciado pelo 
zoroastrismo e que igualmente contribuíram para o aparecimento do Islamismo. O 
Islamismo expande-se para o oriente, precipitou a morbidez do Budismo na Índia, por 
seu turno foi influenciado pelo Hinduísmo. O Cristianismo ao atingir a Índia desde a 
Europa, teve os seus efeitos de impulso emergente nos movimentos religiosos hindus e 
islâmicos dos séculos XIX e em Ceilão teve o efeito de um anticorpo ao estimular o 
Budismo e a redescoberta das ideias e de filosofia de vida que lhe são intrínsecas. 
Recentemente, o pensamento, religioso asiático, particularmente budista, tem exercido 
influências subtis na teologia ocidental. 

Não estou preocupado em apresentar um relato completo da evolução das (s) 
religiões, do tipo empreendido no ramo de estudo teológico conhecido como história da 
Igreja. Limitamo-nos a fornecer um brevíssimo contributo particular para uma melhor 
compreensão da religião e do que está acontecer, na vida religiosa do homem. Hoje 
ouvimos amiúde que a Igreja Católica Apostólica Romana é única e portanto não deve 
ser comparada com “outras igrejas cristãs religiões não cristãs”. Mas as instituições e 
ideias hindus, as conceções escatológicas do profeta do oriente Zaratustra, também são 
únicas, tal como as práticas e ideias budistas e muçulmanas, nada há, por exemplo, 
como a Sangha ou a doutrina da anatta, fora do Budismo. Outras opiniões há, hostis ao 
Cristianismo, consideram a história da Igreja Católica valiosa para confirmar a sua 
própria visão de que o Cristianismo, como tendo sido o impedimento ao progresso da 
historia humanidade. 

O que sabemos é que a partir da vida religiosa de uma confederação de tribos se 
desenvolveu, historicamente, as maiores religiões do mundo ocidental: O Judaísmo, 
Cristianismo e Islamismo. A partir do vale do Indo desenvolvem-se as tradições 
religiosas: Hinduísmo, Budismo, Jainismo e o Sikhismo.  

 
As tradições religiosas de origem monoteísta e panteísta 
Em rigor estas duas correntes originárias das tradições religiosas, onde umas delas 

têm a sua origem em Israel, o Antigo Testamento, nomeada, também de religião 
abraâmicas. Esta tradição estendeu-se a todo o mundo de matriz Ocidental até ao 
continente americano e a outra na Antiga Índia, que se estendeu até ao arquipélago do 
sol nascente, a sua influência espalhou-se a toda civilização do vale do Indo, cujas 
práticas religiosas são tidas como politeístas/panteísta e reduzidas largamente à esfera 
doméstica, mesmo no período quando os templos começam a emergir nas sociedades 
orientar e a desempenhar algum papel, como lugar de culto comunitário. 

Os politeístas acreditam na existência de muitos deuses organizados numa 
hierarquia ou num panteão (como o hinduísmo ou as antigas religiões egípcias e 
romanas). As religiões panteístas, sustentam que o criador e os objetos criados 
constituem uma mesma entidade (taoísmo), e das religiões não-teístas que não 
acreditam na existência de deuses absolutos nem em criadores universais (budismo). 

Há um contraste fundamental entre as religiões orientais e ocidentais: concebe as 
primeiras como sendo caracterizadas por um misticismo contemplativo e as últimas por 
um ativismo ascéticas. É portanto incorreto falar de tradições religiosas do Ocidente 
como monoteísta ou profética As monoteístas são aquelas que se baseiam na existência 
de um só Deus, criador do universo (como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo), e 
da do Oriente como panteísta ou mística, como se tende a considerar, principalmente no 
Ocidente. Principalmente, quando os ocidentais ao classificarem uma corrente religiosa 



de cariz panteísta ou mística pretendem indicar a sua inferioridade em relação às 
correntes religiosas de monoteísta ou profética. 

Um outro enfoque em que a religião de Israel legou à cultura ocidental além da 
ética religiosa racional, algo de grande alcance e talvez desastroso para a humanidade 
nas suas consequências ao longo da história do ocidente- foi a ideia de guerra santa. 
Desde a formação do povo de Israel mais primitivo que presidiu a ideia legitimada, aos 
olhos dos Judeus, Cristãos e Muçulmanos que por ela foram influenciados, o recurso 
frequente à violência internacional, intercultural e inter-religioso, até à atualidade, onde 
a sua influência ainda se faz sentir nas políticas que procuram destruir regimes político 
déspotas pela via da força militar e/ou guerra santa. 

 
A religião do Ocidente e Oriente 
 
A religião de Israel diferia da de outras nações do Próximo Oriente antigo, visto 

que o seu aspeto mais caraterístico não era a magia ritual real, nem um sistema de 
adivinhação e sabedoria para permitir aos homens a escolha de um caminho livre de 
problemas através das mudanças e riscos da vida mortal, mas tinha sobretudo o caráter 
da descoberta da dimensão profética, que servia como fonte principal da dinâmica da 
mudança social, e não como reforço da estabilidade da ordem social.  

A religião profética hebraico-cristã é um fator crucial para o desenvolvimento das 
sociedades ocidentais, devido à sua consciência dominadora de uma presença divina; a 
consciência de que estava a ser pessoalmente presença desta realidade divina cujo nome 
desta natureza divina, ainda não a conhecia na sua plenitude; o nome enigmático que era 
transmitido ao Hebreu na sua experiência religiosa profética - era o nome do santo 
Tetragrama – YHWH- Iavé; que significa “Eu serei o que serei”; ou “Eu sou o que sou”, 
ou simplesmente “Aquele que é”. São estes os fatores que envolvem a visão do 
chamamento de um profeta da tradição de Israel, ou seja o papel do profeta de Israel era 
tornar conhecido algo que Iavé estaria preste a realizar - Moisés é protótipo de profeta - 
como sendo representado ele próprio o agente humano desse acontecimento – a 
libertação dos Hebreus da sua servidão egípcia.  

Tudo acontece porque existe a consciência e a experiência pessoal da 
manifestação dos propósitos de um ser pessoal, transcendente, emanante, sagrado, que 
só pode ser conhecido como Aquele que é, mas com quem o identificam os profetas, é a 
possibilidade dos homens tem de entrar em relacionamento de comunhão pessoal, ao 
observarem e cumprirem os preceitos que ele lhe dita. Esta realidade em termos 
proféticos significa “conhecer o Senhor” (Jer. 31, 34). 

A adoração da deusa-mãe e da crença de que o destino do homem consistia numa 
eterna roda de transmigração são características proeminentes da cultura draviniana. 
Nos hinos védicos (Rg-vedas), encontramos uma conceção do destino do homem depois 
da morte diferente da do karma e da reencarnação da religião indiana. 

O aspeto do karma é profundamente caraterístico da crença religiosa draviniana, 
termos de entender, karma como uma lei de causa e efeito moral que atua automática e 
externamente através do universo. Significa que aquilo que o homem é fruto e 
determinado pela sua própria conduta em vidas passadas. Por sua vez, a sua conduta 
nesta vida determinará o tipo de vida que terá na sua própria existência. Esta realidade é 
designada pela gíria científica de teoria da transmigração ou de metempsicose. 

No Noroeste da Índia, encontra-se uma conceção de religião diferente da religião 
indiana, trazida pelos invasores Arianos, os homens que tinham faltas eram condenados 
pelo deus Varuna às rudes condições da Casa de Argila, concebido como um local 
sombrio que se encontra debaixo da terra, semelhante ao Sheol da mentalidade 



hebraico-cristã, enquanto os que tinham vivido uma vida reta e merecido a aprovação de 
Varuna passavam ao “mundo dos pais”, reino celeste onde gozavam de uma vida de 
bem-aventurança. O deus Veruna, que acabei de mencionar, não é, na sua preocupação 
pela retidão moral, na sua essência, não é diferente da preocupação do deus de Yavé da 
mentalidade religiosa hebraico-cristã. 

 
A missionologia das religiões 
 
Pelo exposto é difícil estabelecer qualquer fator que nos permita distinguir entre o 

que são em termos gerais as tradições religiosas originais do Ocidente e do Oriente, uma 
vez que elas sempre se influenciaram e sobrepuseram até à atualidade ao nível 
geográfico. Tal sobreposição iniciou o seu processo, em primeiro lugar, com a expansão 
do Islão na Ásia a partir do século VIII, seguida posteriormente pelo Cristianismo, nos 
tempos atuais há um movimento inverso provocado pela expansão missionária dos 
sistemas religiosos de matriz hindu e filosofias de vida budista para o mundo ocidental 
de matriz hebraico-cristão.  

Hoje é incorreto nomear e identificar de tradição religiosa do ocidente como 
monoteísta ou profética e a tradição religiosa do oriente como panteísta ou mística, 
como alguns principalmente no Ocidente, têm tendência a considerar e tendo como 
pretensão recalcar esse discurso, em artigos sobre religião, a sua inferioridade em 
relação às correntes religiosas classificada como monoteístas e proféticas. Na religião de 
buda também se pode reclamar o epiteto de “profética”. Há princípios fortes de 
monoteísmo nas religiões da Índia reformulada pelos teólogos hindus Ramanuja e 
Ramananda, entre outros.  

 
Os Novos Movimentos Religiosos 
 
Este fenómeno tem razão de ser, se consideramos o facto de nas últimas décadas 

termos assistido a uma grande proliferação de números grupos religiosos, apelidados 
vulgarmente de seitas. A palavra seita, em termos linguísticos, adquiriu uma conotação 
pejorativa; em seu lugar, os cientistas sociais, na década de 70, do século XX, preferem 
utilizar a de Novos Movimentos Religiosos (NMR).  

Max Weber foi utilizando critérios sociológicos define igreja como um corpo 
social inclusivo e os Novos Movimentos Religiosos como um corpo social exclusivo de 
um grupo religioso hegemónico. As Igrejas procuram a universalidade, acomodam-se 
facilmente ao contexto social onde estão inseridas, tendem em organizarem-se 
burocraticamente e dão origem a grandes instituições sociais e praticam o pedobatismo. 
Os novos movimentos religiosos têm uma postura crítica em relação à ordem dominante 
ou credo religioso do qual se separa, e organização em pequenos grupos, os candidatos 
aderem a este movimento religioso, na maior parte das vezes na idade adulta. 

O Cristianismo nascente é visto como seita como uma seita calorosa, no seio do 
judaísmo. Os cristãos estavam intimamente ligados com as sinagogas judaicas. A rutura 
do grupo dos cristão, da airesis (airesiV), termo que São Lucas emprega no Livro dos 
Atos dos Apóstolos para designar “seita”, é o mesmo que os judeus da diáspora, de 
língua grega empregavam para designar a comunidade cristã nascente. Podemos alocar 
este fenómeno de rutura entre judeus e cristãos, na sequência da destruição de Jerusalém 
(anos 70) e com a reforma farisaica (Sínodo de Jâmnia, anos 90) pela qual fora 
declarada a expulsão dos cristãos da sinagoga e, obviamente, do templo. E a seita dos 
cristãos transformou-se em Igreja (s) ao longo da história religiosa da humanidade. 

 



Reiki  não uma religião, nem uma seita do New Age 
O Reiki é um sistema terapêutico de cura natural, que teve como fundador Mikao 

Usui (1924), com inspiração na filosofia e nos preceitos claramente budistas, não é uma 
religião, nem é uma seita, nem tão pouco um novo movimento religioso do New Age, é  
sobretudo um método terapêutico de sintonização energética, onde o terapeuta intervém, 
como um facilitador, de quem se recebe a alquimia energética disponível no Universo e 
criada pela transcendência.  

O Reiki é um sistema terapêutico e de desenvolvimento pessoal de origem 
japonesa que atua a nível físico, mental, emocional e espiritual.  

O Reiki é o nome que se dá à Energia Universal de Amor Incondicional. É uma 
energia universal, que está em todo o lado com uma frequência abrangente, curadora, 
reparadora e vital. É a energia que está presente no ADN de toda a criação, que anima a 
estrutura interna todas as coisas criadas.  

O Reiki apenas funciona quando a pessoa tem a vontade de doar; de se dar 
incondicionalmente, daí ser uma energia dependente do chacra cardíaco do praticante. 
Sem amor incondicional e capacidade de doar, o Reiki não flui, nem para realizar o 
autotratamento, nem para aplicação a outros.  

Estando o corpo, a mente e o espírito dissociados, não é possível haver uma cura 
completa. Uma alma doente manifestará sempre o seu “desassossego” basicamente sob 
a forma de sintomas no corpo físico.  

Curar-se é voltar a (re) ligar – se à alma, ou seja é estar no estado de sintonização 
do corpo (soma) com alma (psiqué). Nem sempre essa religação resulta em cura física. 
Por isso é necessário não se confundir estar curado com a necessidade de gozar de boa 
saúde física.  

Na essência da cura há amor incondicional e compaixão. O ato do terapeuta de 
querer curar-se a si mesmo ou de curar outras pessoas é um ato de amor incondicional e 
de compaixão. 

São muitas as razões para se praticar reiki, sendo as duas mais comuns: Sendo a 
primeira a razão, um desejo de ajudar/tratar as pessoas. Dado que o reiki é um 
sistema terapêutico holístico, a segunda razão para praticar reiki: será para tratamento 
do próprio individuo praticante. Parece-me que o pensamento holístico inerente à 
prática de reike está de acordo com o modelo holístico da pesquisa e da investigação da 
ciência emergente, do nosso tempo. No reiki não há promessa de cura, muito menos, se 
recorre a um processo esotérico de cura, porque a cura primordial pode não ser a 
restituição da saúde, essa área é das ciências biomédicas. O terapeuta de reiki trata-se 
antes a si mesmo, para depois tratar os outros.   

Há terapeutas de reiki que tentam cristianizar a sessão de reiki comparada à 
administração do sacramento de cura/penitência/confissão. Segundo a sacramentologia 
que estudei – este sacramento de matriz cristã – do credo apostólico romano, na minha 
opinião, não se pode confundir, nem reduzir a um sistema terapêutico de sintonização 
energética, é muito forçoso comparar uma consulta de reiki com administração de tal 
sacramento, onde há a cura e o perdão dos pecados, pela absolvição sacramental do 
sacerdote, onde Deus concede ao penitente o perdão e a paz. Julgo que estamos a 
reduzir a receção de um sacramento sagrado a um conjunto de técnicas terapêuticas 
energéticas e vice – versa; são realidades incomparáveis, quando se faz comparações 
estamos a ser resolutamente hostis e a ritualizar, de parte a parte o reducionismo da 
retórica. O reiki é um sistema terapêutico de sintonização energética aconfessional.  

Em suma, penso que o homem de hoje se tem de projetar tanto no universo como 
na comunidade humana como um pontifex, como um construtor de pontes entre o 
conhecido e o desconhecido, entre o invisível e visível, entre o dizível e o indizível, 



entre o compreensível e o inominável. Daí o interesse eminente da necessidade do 
homem se incarnar, aprofundar e religar ao sagrado, ao diálogo com os mitos, às 
religiões, às técnicas de meditação, de yoga, de reiki…, Como dizia Platão: “não se 
queira tratar a parte sem tratar o todo. Não se queira repor a saúde do corpo físico, sem 
também a saúde da alma… este é o erro dos nossos dias, os médicos separam a alma do 
corpo”. Estou convicto de que a saúde do corpo físico não vem da mestria das ciências 
biomédicas. Mas também vem das ciências do espírito, ou seja, da paz de espírito, da 
paz do coração, da paz da alma… talvez virá, muitas vezes, do sorriso e do amor 
incondicional. 

O Homem tem necessidade de aprofundar os processos da alquimia, os rituais das 
sociedades mistagógicas, os exercícios espirituais dos místicos, bem como de apreender 
as essências dos princípios, dos valores que presidem à lógica interna do mundo… 
Penso que missão do homem, no mundo hodierno, não é a lógica do relativismo da 
criação do teoplasma, mas descobrir a coerência e a estabilidade interna da cosmovisão 
presente em cada universo do sagrado.  

Ao longo da história da humanidade, o homem teve sempre a necessidade interna 
de o nomear de alguma maneira, o Sagrado, de o (re) apresentar de múltiplas formas, de 
vários modos e de diferentes configurações, como aparecem no politeísmo, no monismo, 
no dualismo, no deísmo, no panteísmo, no monoteísmo...  
 

José da Costa Calçada 

Mestre em Sociologia da Cultura e Estilos de Vida 
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