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RESUMO 

 

O objetivo principal desta pesquisa foi analisar se a escusa de consciência como garantia 

constitucional consegue trazer efetividade à liberdade religiosa dos adventistas do sétimo dia 

na guarda do sábado, dia considerado sagrado, dedicado exclusivamente ao culto religioso e 

atividades espirituais. Para alcançar essa conclusão, procurou-se mostrar a importância da 

liberdade religiosa, nas suas vertentes, a liberdade de consciência, a liberdade de culto, a 

liberdade de crença e a escusa de consciência. Como objetivo específico, buscou-se mostrar o 

papel do Estado laico na concretude da liberdade religiosa num país democrático e que respeita 

os direitos humanos fundamentais, em especial, a liberdade de crença e de culto. A relevância 

social da pesquisa se justifica na medida em que muitos adventistas do sétimo dia se veem 

privados de seus direitos, quando não podem participar de seleções e concursos públicos, 

assistirem aulas em dias de sábado, trabalharem nesse dia, já que sua consciência e sua crença 

não permitem exercer essas atividades nas horas sagradas do sábado. A relevância da pesquisa 

se faz por apontar soluções para que o dia sagrado dos adventistas se efetive diante das 

dificuldades na guarda do sábado e, além disso, contribuir para a discussão sobre o tema diante 

das oscilações nas decisões dos tribunais. Utilizou-se, para tanto, referenciais bibliográficos de 

autores versados nesta área a fim de se formular conclusões e atingir os objetivos traçados. 

Como conclusão, ressaltou-se que a solução para que os adventistas possam desfrutar do direito 

à guarda do sábado, sem se privarem do direito à educação, à participação em concursos é a 

concessão de prestações alternativas, conforme sanciona o art. 5º, VII da CF/88. 

 

Palavras-chave: Liberdade religiosa, Adventistas do sétimo dia, Escusa de consciência, 

Sacralidade do sábado. 
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ABSTRACT 

  

The main objective of this research was to analyze whether conscientious objection as a constitutional 

guarantee can bring effectiveness to the religious freedom of Seventh-day Adventists in the custody 

of the Sabbath, a sacred day dedicated exclusively to religious worship and spiritual activities. In 

order to reach this conclusion, it was tried to show the importance of religious freedom, in its aspects, 

freedom of conscience, freedom of worship, freedom of belief and the excuse of conscience. As a 

specific objective, the aim was to show the role of the secular State in the concreteness of religious 

freedom in a democratic country that respects fundamental human rights, especially freedom of belief 

and worship. The social relevance of research is justified insofar as many Seventh-day Adventists are 

deprived of their rights, when they cannot participate in public selections and contests, attend classes 

on Sabbath days, work on that day, since their conscience and their beliefs do not allow these activities 

to be performed during the holy hours of the Sabbath. The relevance of the research is made by 

pointing out solutions so that the sacred day of the Adventists takes effect before the difficulties in 

the Sabbath keeping and, in addition, contribute to the discussion on the subject before the oscillations 

in the decisions of the courts. For this purpose, bibliographical references of authors versed in this 

area were used to formulate conclusions and reach the objectives outlined. As a conclusion, it was 

pointed out that the solution for Adventists to enjoy the right to keep the Sabbath, without depriving 

themselves of the right to education, to participate in competitions is the granting of alternative 

services, as sanctioned by art. 5, VII of CF / 88. 

 

Keywords:   Religious freedom; Seventh-day Adventists; excuse of conscience; sacredness of the 

Sabbath. 
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INTRODUÇÃO 

 

A liberdade em todas as suas formas é um direito humano fundamental: faz parte da 

dignidade do homem. Algumas de suas vertentes são a liberdade de consciência, a liberdade 

religiosa, a liberdade de crença, a liberdade de culto, a liberdade de expressão e a liberdade de 

opinião. 

 A liberdade de consciência é um direito inviolável, merecedor de proteção jurídica, 

do Estado, da sociedade e de quem quer que seja. Pode-se afirmar que “O homem é senhor 

quase que absoluto da sua consciência, podendo, em consequência, nutrir e alimentar toda sorte 

de opiniões”1  pensamentos, crenças, convicções filosóficas, políticas ou religiosas. Sendo livre, 

a consciência não pode ser lesada, limitada, cerceada, desrespeitada ou violada; ao contrário, 

cada homem deve lutar para que a sua liberdade de consciência seja uma realidade fática no 

meio no qual se encontra livremente agregado.  

      No Brasil, nota-se um desenvolvimento progressivo no que concerne a esse direito 

fundamental. A atual Constituição traz no art. 5º as seguintes disposições:  

 

Inciso VI - “É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o 

livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais 

de culto e as suas liturgias.” 

Inciso VIII - “Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de 

convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a 

todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei2.” 

 

 

Todavia, não é suficiente a existência do direito no ordenamento jurídico; é preciso 

que tal direito possa ser reconhecido na prática, respeitado e objeto de proteção por parte do 

                                                           
¹ BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra da Silva. Comentários à Constituição do Brasil: promulgada 

em 5 de outubro de 1988. 2 vol. 3 ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 44. 
2 BRASIL.  Constituição da República Federativa do Brasil. Editora Saraiva. 35ª edição. 2012. 
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Estado. No que concerne à liberdade religiosa, especificamente no que se refere aos adventistas 

do sétimo dia, objeto desta pesquisa, algumas são as dificuldades enfrentadas por esta igreja, 

como religiosos que guardam o sábado e que o consideram um dia sagrado.  

A problemática em torno dessas dificuldades se verifica quando esses religiosos ao 

santificarem o sábado, ao longo do dia, do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado, e 

quando necessitam prestarem seleções e concursos públicos, participarem de aulas e exames 

escolares, trabalharem em dia de sábado se veem em um dilema entre sua crença, entre seu 

direito à liberdade de culto e o direito de prestarem concursos, trabalharem e estudarem. Como 

resolver o impasse para que ambos os direitos possam ser exercidos sem privação de nenhum 

deles? A Constituição Federal de 1988 determina no art. 5º, VIII que ninguém será privado de 

um direito por motivo de crença religiosa. Essa é a previsão constitucional denominada de 

escusa de consciência, o que será analisada ao longo dessa pesquisa, verificando-se as soluções 

para que o dia considerado sagrado pelos adventistas possa ser desfrutado sem privação de 

outros direitos. 

A pesquisa teve como objetivo analisar a escusa de consciência prevista na Lei Magna 

como um instrumento eficaz e legal para trazer efetividade ao direito à guarda do sábado, como 

dia sagrado e como uma crença inviolável. 

 No primeiro capítulo desta pesquisa, foi feita uma breve análise sobre a importância 

da religião na vida do homem. Foram analisadas algumas considerações feitas por teóricos da 

Sociologia na tentativa de mostrar as dificuldades existentes em conceituar a religião, além da 

liberdade religiosa como um direito humano fundamental, o crescimento progressivo do direito 

à liberdade religiosa ao longo da história, sua natureza inviolável, o conceito de escusa de 

consciência, a fim de mostrar como esses subitens auxiliarão na construção do tema da pesquisa.  
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No segundo Capítulo, mostrou-se a importância incontestável da laicidade; da 

separação entre a Igreja e o Estado a fim de que a liberdade religiosa seja uma realidade, bem 

como se analisaram as diversas formas de relacionamento entre as denominações religiosas e o 

Estado e procurar-se-á mostrar qual delas atende melhor a liberdade religiosa. 

No terceiro capítulo, foi feita uma abordagem histórica sobre o surgimento da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia, seu contexto teológico e suas doutrinas a fim de esclarecer, mesmo 

que de forma sucinta, um pouco dessa Igreja que tem como uma de suas principais colunas 

dogmáticas a guarda do sábado como dia sagrado. 

Essa pesquisa se limitou a analisar a questão da guarda do sábado pelos adventistas do 

sétimo dia e o conceito que eles têm sobre o sagrado e o profano, sob o ponto de vista de seus 

conceitos teológicos e fundamentados na Bíblia. Vale ressaltar que não são conceitos de acordo 

com a teoria da Ciência da Religião.  

Dessa forma, esta pesquisa propõe caminhos possíveis para minimizar as dificuldades 

enfrentadas na guarda do sábado pelos adventistas do sétimo dia, buscando alternativas para 

que o direito a esta ação possa ser exercido sem sacrificar o direito à educação, ao trabalho, à 

participação em seleções públicas ou qualquer outro direito que entre em conflito com a guarda 

do sábado. 
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PARTE I 

CAPÍTULO I- A LIBERDADE RELIGIOSA E A ESCUSA DE CONSCIÊNCIA 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O tema da religião é bastante profícuo. Debates na sociedade sobre o aborto, 

planejamento familiar, o ensino religioso nas escolas públicas, o dia sagrado do sétimo dia  

guardado por Adventistas e Judeus, a transfusão de sangue não praticada pelos Testemunhas de 

Jeová, o uso de símbolos religiosos nos espaços públicos, os avanços da engenharia genética, a 

bioética são temas que  ensejam discussões  polêmicas, debates acirrados e celeumas jurídicas, 

que mostram a importância cada vez maior do estudo da religião e da ciência da religião. De 

fato, a religião nunca será um tema já exaurido em suas discussões. Oportuno ressaltar que, 

“desde as eras mais primitivas, o ser humano sempre adorou divindades, sempre temeu o 

inexplicável, invariavelmente tentou compreender a realidade do que não via, do que não 

percebia à luz dos olhos”3. Isto quer dizer que a religião acompanha o ser humano desde a época 

primitiva e seu tema se torna importante por estar presente na vida do ser humano. 

 Acrescente-se a isso que o cenário político no mundo atual mostra acontecimentos 

sócio-políticos muito ligados a fatores religiosos. Para se compreender a importância do direito 

à liberdade religiosa é necessário mostrar, ainda que seja em breves linhas, o lugar que a religião 

ocupa na vida do ser humano e também na sociedade. Vestígios arqueológicos, inscrições 

rupestres, desenhos, esculturas, lugares de oração, grutas, santuários, ritos funerários, mitos 

escatológicos, mostram como a religião sempre esteve presente na vida do homem e a 

                                                           
3 NETO, Manoel Jorge e Silva. Proteção Constitucional à liberdade religiosa: Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris. 

2008, p. 1 
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importância que ela ocupa na vida em comunidade. Toda religião é um fenômeno histórico; ela 

ocupa um lugar no espaço e no tempo. Segundo Julien Reis: 

  

[...] graças à visão de mundo que uma religião propõe, o homo religious se 

situa no cosmos e na sociedade, especificando sua relação com a divindade. 

Seus pensamentos e sua inserção no mundo desembocam em um 

comportamento existencial específico. Assim, toda religião é um fenômeno 

histórico, vivido por homens e mulheres em um contexto social, cultural, 

histórico, econômico e linguístico e artístico preciso. Toda religião é vivida 

em um contexto social e individual e ocupa um lugar no espaço e no tempo4. 

 

 

Não obstante a importância da religião, ela apresenta dois lados e isso é inquestionável. 

Seu lado positivo, sendo útil à sociedade e seu lado negativo, quando se mostra um instrumento 

perigoso nas mãos do homem. Seu lado positivo quando se mostra uma força curativa e 

salvadora; seu lado negativo quando é levada ao extremo da intolerância e terrorismo. É o que 

se depreende das palavras de Aldir Guedes Soriano: 

Ao longo da história, a religião tem demonstrado evidente dualidade. Por vezes, 

ela apresenta de forma positiva, como fonte de princípios morais úteis à 

sociedade. Valores como bondade, honestidade, compaixão, igualdade e 

liberdade são inspirados e cultivados por ela. Nesse sentido, no dizer de 

Ratzinger, a religião é, de fato, uma força curativa e salvadora. Por outro lado, 

não se pode negar que a religião também se apresenta como força arcaica e 

perigosa, que prepara o caminho de falsos universalismos, assim levando à 

intolerância e atos de terrorismo. Assim, de certa forma, os ateus possuem 

alguma razão quando apostam para o potencial destrutivo da religião. 

Entretanto, a erradicação da religião em benefício da humanidade não é uma 

solução aceitável e civilizadora. Pelo contrário, essa é uma solução 

absolutamente equivocada e comprovadamente deletéria, haja vista o grande 

número de genocídios em nome do materialismo ateu e marxista que ocorreu no 

século passado5. 

 

                                                           
4 REIS, Julien. O sentido do sagrado nas culturas e nas religiões. Aparecida: Ideias & letras, 2008. p. 17. 

5 SORIANO, Aldir Guedes. Direitos Humanos e Liberdade Religiosa: da teoria à prática. São Paulo:  Kit’s 

Editora, 2012, p. 23. 
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Dessa forma, é possível dizer que o homem está intimamente ligado à religião. Para 

Durkheim6 o homem, um ser social, possui uma natureza religiosa. O homem, através de suas 

crenças, rituais e mitos, mostra que a religião ocupa um lugar importante em sua vida. Durkheim 

aponta no seu conceito sobre religião como a dualidade entre o sagrado e o profano e o conjunto 

de crenças e ritos compõem um sistema ordenador da sociedade. 

Silvia Araújo Dettmer enfatiza a existência da religião na vida do homem desde que 

esse passou a existir: 

 

A religião é tão antiga na vida das sociedades humanas como a própria pessoa, 

sua origem e razão de ser. Desde sempre, a existência e relação com o criador 

do Universo preocupou o homem, de tal forma quo o achado de sinais de culto 

religioso ajuda a identificar como humanos os restos encontrados pelas 

escavações arqueológicas. [...] O desvendar progressivo dos vários níveis da 

realidade cultural tem sido a marca do progresso do conhecimento histórico, 

e os estudos arqueológicos, históricos e antropológicos puseram em evidência 

o lugar central que a religião tem vindo a ocupar, desde sempre, nas 

sociedades humanas7. 

 

Nesse sentido, passa a ser importante a análise do lugar que a religião ocupa na vida 

do homem quando se pretende analisar a legitimidade do Estado, a questão da laicidade, e do 

princípio da igualdade como direito humano fundamental. As crenças e práticas religiosas 

muitas vezes chegaram a justificar como surgiram e como permaneceram as sociedades 

políticas. Peter Berger não só reconhece a força determinante que esses elementos exerceram 

                                                           
6 Durkheim descreve a religião arcaica que pareceu mais apta que outra qualquer para fazer entender a natureza 

religiosa do homem social, isto é, nos revela um aspecto essencial e permanente da humanidade. Para o totetismo, 

objeto de pesquisa de Durkheim, o totem era o animal, vegetal ou outro objeto que tenha símbolo de tribo para os 

nossos ancestrais. Era o protetor e o “deus” da tribo, que ditava os tabus e os deveres particulares. DURKHEIM, 

Èmile. As Formas Elementares da Vida Religiosa: o sistema totêmico na Austrália. Trad. Paulo Neves. São 

Paulo: Martina Fontes, 1996, p. 96,97 e 99. 

7 DETTMER, Silvia Araújo. O direito fundamental à liberdade religiosa os símbolos religiosos. Dissertação 

de Mestrado. PUC-SP.2015.p. 22-23. 
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sobre as relações de poder, como chega a considerar a religião como o “instrumento mais amplo 

e efetivo de legitimação8”. 

Mas, o que é religião? Para Greschat, a palavra “religião” é como um labirinto9, onde 

pode-se encontrar ambiguidades logo após a entrada desse labirinto. A teoria de Durkheim 

desloca o fenômeno religioso para o centro da vida social e passa a ser considerado o lugar 

privilegiado para se apreender a origem da moral e das categorias do pensamento. Durkheim 

define a religião como sendo “um sistema solidário de crenças e práticas relativas a coisas 

sagradas, isto é, separadas, proibidas, crenças e práticas que reúnem numa mesma comunidade 

moral, chamada igreja, todos aqueles que a ela aderem10”. 

Carlo Prandi e Giovanni Filoramo mostram que uma das dificuldades em definir o 

termo religião ocorre porque o significado para o termo religio pode não corresponder à mesma 

ideia que a cultura de um povo tem dela: 

 

Ao termo religio os vocabulários latinos atribuem, em geral, significados 

correntes entre os autores clássicos: “escrúpulo”, “consciência”, “exatidão”, 

“lealdade” e outros afins. Nenhum desses termos, como se pode observar, 

corresponde à ideia veiculada na nossa cultura pela palavra “religião”: religio 

indicava, no mundo latino pré-cristão, essencialmente um estilo de 

comportamento marcado pela rigidez e pela precisão; no máximo, evocava as 

modalidades de execução de um rito, que pelo caráter da religião romana, era 

regido por normas muito rígidas e escrupulosas. Isso não significa que o étimo 

de religio fosse universalmente compartilhado; aliás, as diversidades das 

interpretações é que permitirá, afinal, a definição de um significado funcional 

                                                           
8 BERGER. Peter. O dossel sagrado: elementos para uma teoria sociológica da religião. 4. Ed.. São Paulo: 

Paulus, 2003, p. 45. 

9  Para Hans- Jürgen Greschat a palavra “religião” é como um labirinto. Perder-se-á nele quem não trouxer um fio 

na mão para se orientar. Logo após a entrada, encontramos ambiguidades. O uso da palavra “religião” é corriqueiro, 

mas parece que somente especialistas conhecem o termo “Ciência da Religião”. Os demais articulam a vaga 

sensação de que se trata de “teologia ou algo semelhante”. GRESCHAT, Hans-Jürgen. O que é Ciência da 

Religião? Trad. Frank Usarski, São Paulo: Paulinas, 2005, p. 17 

10 DURKHEIM, Émile. As formas elementares da vida religiosa. o sistema totêmico na Austrália. Trad. Paulo 

Neves. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 32. 
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à utilização que dele fará a religião dominante em Roma depois de 

Constantino11. 

 

Assim, para Prandi e Filoramo, a dificuldade de definir religião advém da própria 

interpretação diversificada que cada cultura tem para o termo religião. Uma outra dificuldade 

em definir religião é que o termo nasceu num contexto ocidental. Quando se pretende aplicar o 

termo a outros fenômenos culturais surgem dificuldades. É o que se depreende do ensinamento 

de Klaus Rock: 

 

Um dos problemas na definição do termo “religião” reside no fato de que o 

próprio termo nasceu num contexto cultural e histórico muito específico – 

num primeiro momento, pertence à história intelectual ocidental. O mais 

tardar quando tentamos aplicar o termo religião, como termo universal, a 

fenômenos em outros contextos históricos e culturais, surgem dificuldades 

inesperadas. [...] Mas a coisa é ainda mais complicada. Não somente em 

outras, culturas, também em outras épocas históricas não há uma 

correspondência com o termo “religião”. Mesmo o berço da cultura ocidental, 

a Grécia clássica, não conhece um termo que corresponda ao nosso termo 

religião: eusébia designa temor e respeito, porém não se dirige apenas aos 

deuses, mas também aos seres humanos (pessoas veneráveis) ou objetos 

(valores ou normas comprovados);  latreía pode se referir a um serviço 

cúltico, mas em primeiro lugar designa um serviço prestado, num sentido 

muito geral e profano, e threskéia descreve um ato concreto no sentido do 

cumprimento de um mandamento12. 

 

 

Para Klaus Hock, uma definição de religião proveniente do contexto ocidental 

“cristão” vai se orientar sempre primeiramente por aquilo que ela conhece como “religião” no 

quadro de sua história cultural. Hock recomenda renunciar a uma definição do termo religião, 

considerando que muitos cientistas da religião têm deixado a questão em aberto, isto é, a 

religião como “conceito aberto”. 

                                                           
11 FILORAMO, Gionvanni; PRANDI, Carlo. As ciências das religiões. São Paulo: Paulus,p. 255. 

12 HOCK, Klaus. Introdução à ciência da religião. São Paulo: Edições Loyola.2202, p. 17,20. 
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Geertz conceitua a religião como um sistema de símbolos que estabelecem motivações 

nos homens:  

Os símbolos sagrados funcionam para sintetizar o  ethos13 de um povo, o tom, 

o caráter e a  qualidade da sua vida, seu estilo e disposições  morais e estéticos, 

e sua visão de mundo, o quadro que fazem do que são as coisas na sua simples 

atualidade, suas ideias mais abrangentes sobre ordem, entende-se  dessa forma 

que a religião é um sistema de símbolos que atua para estabelecer poderosas, 

penetrantes e duradouras disposições e motivações nos homens através da 

formulação de conceitos de uma ordem de existência geral e vestindo essas 

concepções com uma aura de fatualidade que as disposições e motivações 

parecem singularmente realistas14. 

 

Além de ser difícil estabelecer um conceito de religião, como objeto da Ciência da 

Religião, ela é complexa. A natureza desse objeto, mostra-se como sendo uma necessidade 

humana e um processo histórico. Cátia Rodrigues e Antônio Gomes também confirmam o 

entendimento de que é difícil definir a religião: 

Considera-se necessário aqui uma discussão conceitual sobre o entendimento 

desse complexo objeto de estudos, a religião. Discute-se especificamente a 

natureza deste objeto: por um lado, a religião pode ser considerada uma 

necessidade humana; por outro, um processo histórico. Assim, podemos 

compreender a religião por uma distinção da realidade profana, ou seja, algo 

que remete ao Sagrado (divindades, transcendência, etc.), bem como entendê-

la por uma forma social e pessoal de lidar com as questões existenciais últimas 

da vida[...]. Definir este objeto de estudos demonstra-se, assim, difícil tarefa: 

um conceito universal e aplicável a toda realidade religiosa é uma dificuldade 

gigantesca15. 

 

Importa salientar que nem sempre é fácil diferenciar o que é religioso do que é cultural 

ou social. Segundo Urbano Zilles: 

 

                                                           
13 Ethos, na Sociologia, é uma espécie de síntese dos costumes de um povo. O termo indica quais os traços 

característicos de um grupo humano qualquer que o diferenciam de outros grupos sob os pontos de vista social e 

cultural. Portanto, trata-se da identidade social de um grupo. Ethos significa o modo de ser, o caráter. Isso indica 

o comportamento do ser humano e originou a palavra ética. https://pt.wikipedia.org/wiki/Ethos. Acesso em 

06/09/2017. 

14 GEERTZ, Clifford. A Interpretação da Cultura. Rio de Janeiro: Record, 2004, p. 128. 

15 RODRIGUES, Cátia Cilene L. e GOMES, Antônio Máspoli de A. Compêndio de Ciência da Religião. São 

Paulo: Paulinas: Paulus, 2013, p. 334. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ethos
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À primeira vista, pode-se pensar que todos saibam o que significa com a 

palavra religião e religioso. Talvez tal pressuposição esteja certa enquanto se 

refere às manifestações mais ostensivas. Mas quando se trata de precisar a 

essência da religião logo surgem dificuldades sem fim. Quem poderá fixar os 

limites entre o verdadeiramente religioso e o puramente cultural, folclórico ou 

social? [...]. Se compararmos o fenômeno religioso com o fenômenos social 

ou similar, podemos dizer que designamos a estrutura especial do homem 

definida por sistema de relações com os outros homens [...]. No fundo de toda 

situação verdadeiramente religiosa encontra-se referência aos fundamentos 

últimos do homem: quanto à origem, quanto ao fim e quanto à profundidade. 

O problema religioso toca o homem em sua raiz ontológica. Não se trata de 

fenômeno superficial, mas implica a pessoa com um todo. Pode caracterizar-

se o religioso como zona do sentido da pessoa. Em outras palavras, a religião 

tem a ver com o sentido último da pessoa, da história e do mundo16. 

 

Não se poderia deixar de mostrar a contribuição no que se refere ao direito de crer da 

psicologia da religião com William James em sua obra A Vontade de Crer. Para James, as 

pessoas são livres para acreditarem no que quiserem, Existe dentro do ser humano o desejo de 

crer. A crença é uma escolha livre: “A fé é uma das forças pelas quais os homens vivem, e a 

sua ausência total significa colapso”. 

Confesso que não vejo como escapar a essa lógica. Mas a triste experiência 

me faz recear que alguns de vocês ainda possam se recusar a afirmar 

radicalmente comigo, in abstracto, que temos o direito de acreditar, 

assumindo nossos próprios riscos, em qualquer hipótese que seja 

suficientemente viva para atrair nossa vontade de crer. [...]. Em todas as 

situações importantes da vida, temos de dar um salto no escuro .... Se 

decidirmos deixar os enigmas sem resposta, essa será uma escolha; se 

hesitarmos em nossa resposta, essa também será uma escolha: mas, qualquer 

que seja a nossa escolha, assumiremos as suas consequências. Se um homem 

escolhe dar as costas definitivamente para Deus e para o futuro, ninguém pode 

impedi-lo; ninguém pode demonstrar, sem nenhuma margem de dúvida 

razoável, que ele está enganado. Se um homem pensa da maneira contrária e 

age conforme pensa, não vejo também como alguém possa provar que ele está 

enganado. Cada um deve agir como julga melhor; e, se está errado, o problema 

é dele.17  

 

Em 1902, William James publicou As Variedades das Experiências Religiosas. Nessa 

obra, James explora a Psicologia da Religião. Para James, a religião é verdadeira na medida em 

                                                           
16 ZILLES, Urbano. Filosofia da Religião. São Paulo: Paulus, 2004, p. 5-6. 

17 JAMES, William. A Vontade de Crer. Edições Loyola, São Paulo, Brasil, 2001, p. 24, 49, 50 
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que auxilia o indivíduo em sua existência, ou seja, a religião nada será se não for o ato vital 

pelo qual o indivíduo procura salvar-se. O nosso juízo sobre o valor e a importância da religião 

deve ser decidido, a partir de bases empíricas. Sendo bons os frutos, se a religião puder auxiliar 

o homem nos seus empreendimentos, ela é verdadeira18.  

Para James, o principal valor da religião se encontra no fato de ela conseguir unificar 

um eu cindido. Um indivíduo sofrendo de uma inquietude existencial, que não encontra solução 

para os seus males e nem sentido para ele e para o mundo, pode encontrar sua salvação na 

religião. Isso acontece porque a partir da experiência religiosa o crente pode acreditar que o 

mundo e sua existência encontram seu sentido num universo espiritual mais amplo, do qual ele 

mesmo comunga e que é a condição de realidade para ele e para o mundo. 

Nas palavras de Edênio Valle, James concentra seu interesse na experiência imediata 

do religioso, numa análise pragmática da religião: 

Como bom filosofo pragmático, James concentra seu interesse na experiência 

direta e imediata do religioso. Aí e só aí estaria a fonte do conhecimento 

psicológico da religiosidade humana. A fé religiosa necessita ser submetida a 

uma avaliação empírica de sua validade psicológica e humana. Sua veracidade 

não é uma questão metafísica e sim de ponderação dos efeitos que ela provoca. 

O princípio de aferição da verdade psicológica dessa experiência permissiva é 

o mesmo que se usa na ciência: sua fecundidade teórica e aplicativa19. 

 

1.2 DIREITO À LIBERDADE RELIGIOSA: UMA CONSTRUÇÃO HISTÓRICA 

 

Karl Jaspers, um filósofo alemão, definiu a era axial, período que decorre entre o ano 

800 a.C. e o ano 200 a.C. como a linha divisória mais profunda da história da humanidade, 

                                                           
18 JAMES, William. As Variedades da Experiência Religiosa. Edições Loyola, São Paulo, Brasil, 2001, p. 24, 

49, 50. 

19 VALLE, Edênio. Psicologia e Experiência Religiosa. São Paulo: Edições Noyola. 2ª ed. 2008, p. 80. 
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durante a qual apareceu a mesma linha de pensamento em três regiões do mundo: a China, a 

Índia e o Ocidente. Segundo Fábio Konder Comparato: 

No centro do período axial, entre 600 e 480 a.C.., coexistiram, sem se 

comunicarem entre si, alguns dos maiores doutrinadores de todos os tempos: 

Zaratustra na Pérsia, Buda na Índia, Lao-Tsé e Confúcio na China, Pitágoras 

na Grécia e o Dêutero-Isaías em Israel. Todos eles, cada um a seu modo, foram 

autores de visões do mundo, a partir das quais estabeleceu-se a grande linha 

divisória histórica: as explicações mitológicas anteriores são abandonadas, e 

o curso posterior da História passa a constituir um longo desdobramento das 

ideias e princípios expostos durante esse período. [...] No século V a.C., tanto 

na Ásia quanto na Grécia (o “século de Péricles”), nasce a filosofia, com a 

substituição, pela primeira vez na História, do saber mitológico da tradição 

pelo saber lógico da razão. O indivíduo ousa exercer a sua faculdade de crítica 

racional da realidade. [...] Em suma, é a partir do período axial que, pela 

primeira vez na História, o ser humano passa a ser considerado, em sua 

igualdade essencial, como ser dotado de liberdade e razão, não obstante as 

múltiplas diferenças de sexo, raça, religião ou costumes sociais. Lançavam-

se, assim os fundamentos intelectuais para a compreensão da pessoa humana 

e para a afirmação da existência de direitos universais, porque a ela 

inerentes20. 

 

Não obstante ter sido no período axial da História, para o surgimento da ideia de uma 

igualdade entre todos os homens, foram necessários vinte e cinco séculos para que a primeira 

organização internacional reconhecesse que todos os homens nascem livres e iguais. 

Após o período axial, com o Cristianismo, surge a noção de liberdade religiosa e bem 

como a ideia de que nenhuma autoridade humana tem poder absoluto sobre a pessoa. O 

Cristianismo é a filosofia de vida que mais fortemente caracteriza a sociedade ocidental. A 

noção de liberdade religiosa como espaço de autonomia das pessoas e das comunidades 

religiosas em relação ao Estado e na sociedade teria, pois, fundamento na mais autêntica 

tradição cristã. 

A afirmação de Jesus Cristo “Dai a César, o que é de César; e a Deus, o que é de Deus” 

foi revolucionária e mostrou que deve haver uma separação entre o que é político e o que é 

                                                           
20 COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. Editora Saraiva, VIII edição, 

2013, p. 20,21,23,24. 
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religioso, culminando na conscientização dos direitos dos cidadãos relativamente à Igreja e o 

Estado: 

A valorização cristã da personalidade individual e a afirmação ‘a César o que 

é de César e a Deus o que é de Deus’, acabaram por condicionar toda a reflexão 

sobre as relações que intercedem entre o político e o religioso e entre o direito 

e a moral nos dois mil anos subsequentes. As palavras de Jesus estiveram na 

base de um processo político e institucional, de implicações revolucionárias. 

Este começo por apoiar-se na afirmação dos direitos das Igreja em relação ao 

Estado (momento hierocrático), passando pela afirmação dos direitos do 

Estado em relação à Igreja (momento regalista) e culminando na afirmação 

dos direitos dos cidadãos relativamente a ambos21. 

 

 

Para se debater sobre a liberdade religiosa e sua construção histórica através do tempo, 

é necessário mostrar que esse é um direito recente na História. “A liberdade religiosa é uma 

garantia constitucional ou um direito fundamental que passou a figurar nos textos 

constitucionais somente a partir da Modernidade”22. Por exemplo, na civilização greco-romana 

“o homem não tinha direito “a escolha de suas crenças”23. Nesse sentido, Comparato nos 

concede o exemplo do filósofo Sócrates, na Grécia Antiga (IV século a.C.), condenado à morte, 

obrigado a beber cicuta. Uma das acusações que pesava contra o filósofo referia-se a uma 

dissidência religiosa: 

 

Sócrates foi condenado à morte pela assembleia do povo ateniense como 

culpado de introduzir deuses novos na polis. Platão reconhece que a denúncia 

contra Sócrates apresentada por Mileto deveu-se a crítica que fizera aos mitos 

antigos, tidos como contos mentirosos de poetas. Para os antigos, a tradição 

suscitava confiança e impunha obediência. O reconhecimento da importância 

dos usos e costumes, com base da vida social foi uma espécie de lugar-comum 

no pensamento clássico24. 

                                                           
21 MACHADO, Jônatas Eduardo Mendes. Liberdade Religiosa numa comunidade constitucional inclusiva: 

dos direitos da verdade aos direitos dos cidadãos. Coimbra: Coimbra Editora, 1996, p. 9-10. 

22 REIMER, Haroldo. Liberdade religiosa na História e nas Constituições do Brasil. Goiânia: Oikos Editora. 

2013, p. 15. 

23  DETTMER, Silvia Araújo. O direito fundamental à liberdade religiosa os símbolos religiosos. Dissertação 

de Mestrado. PUC-SP.2015.p. 30. 

24 COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. Editora Saraiva, VIII edição, 

2013, p. 53-54. 
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Todavia, apesar de não existir liberdade religiosa na Antiga Grécia, pode-se verificar 

que, no que concerne aos princípios democráticos, em que o exercício de poder estava limitado 

por regras, a Antiga Grécia já mostrava suas ideias que influenciariam o constitucionalismo de 

hoje, é o que leciona Heimer: 

 

Apesar dessa vinculação com a Modernidade, o constitucionalismo já tem 

impulsos e ensaios em momentos anteriores na história. O chamado 

“constitucionalismo antigo” buscou fincar raízes nas experiências da Grécia 

antiga, que é como um afluente teórico da matriz conceitual europeia. Busca-

se no governo da democracia grega, no período clássico dos séculos V e IV 

a.C., o exemplo de governo em que o exercício de poder está limitado por 

regras, haja vista que o próprio governo se dirige aos iguais, ou seja, aos 

polités, isto é, os cidadãos livres, excluindo os escravos tanto do exercício do 

poder como dos seus benefícios25. 

 

 

Durante a cristianização do Império Romano, com a perseguição realizada pelos 

imperadores aos cristãos, os quais se recusavam a oferecer sacrifícios aos deuses romanos, 

cristãos como Tertuliano e Lactâncio começaram a falar sobre a libertas religionis, liberdade 

religiosa. Tertuliano em sua obra Apologia26 defendeu a liberdade religiosa dos cristãos. Para 

Tertuliano, a liberdade religiosa era um direito natural inalienável. 

Com a conversão de Constantino ao cristianismo, os editos27 de Constantino e Licínio 

consagram o princípio da liberdade religiosa, nas suas dimensões de liberdade de culto. Além 

                                                           
25 REIMER, Haroldo. Liberdade religiosa na História e nas Constituições do Brasil. Goiânia: Oikos Editora. 

2013, p. 15. 

26 Escrita no ano 197 e dirigida aos governantes do Império Romano. Tertuliano era advogado e sua formação 

jurídica foram claramente demonstradas nesta obra em que defende os cristãos apelando por seu direito de 

liberdade religiosa. http://cleofas.com.br/apologia-tertuliano. Acesso em 18/09/2017. 

27 Os editos autorizaram a liberdade de culto e a restituição dos bens confiscados aos cristãos. Seguiram-se a essa 

decisão outros favores em benefício da Igreja, como as isenções fiscais, o reconhecimento das sentenças episcopais 

e a capacidade legal de herdar. DANIÉLOU, J.; MARROU, H. Nova História da Igreja: dos primórdios a São 

Gregório Magno. Petrópolis: Vozes, 1984, p. 244,246. Vol. 1 

http://cleofas.com.br/apologia-tertuliano
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de consagrar o princípio da liberdade religiosa, o cristianismo postulava uma igualdade de todos 

os seres humanos. Analise-se o esclarecimento de Comparato sobre o assunto:  

 

De qualquer forma, a mensagem evangélica postulava, no plano divino, uma 

igualdade de todos os seres humanos, apesar de suas múltiplas diferenças 

individuais e grupais.  Competia, portanto, aos teólogos aprofundar a ideia de 

uma natureza comum a todos os homens, o que acabou sendo feito a partir dos 

conceitos desenvolvidos pela filosofia grega28. 

 

A segunda fase na história da elaboração do conceito de pessoa inaugurou-se com 

Boécio, no início do século VI. Seus escritos influenciaram profundamente todo o pensamento 

medieval: 

Foi de qualquer forma, sobre a concepção medieval de pessoa que se iniciou 

a elaboração do princípio da igualdade essencial de todo ser humano, não 

obstante a ocorrência de todas as diferenças individuais ou grupais, de ordem 

biológica ou cultural. E é essa igualdade de essência da pessoa que forma o 

núcleo do conceito universal de direitos humanos29. 

 

Comparato ainda explica que a terceira fase na elaboração teórica do conceito de 

pessoa, como sujeito de direitos universais a toda ordenação estatal, adveio com a filosofia 

Kantiana. A esse respeito, esclarece Möller que: 

 

O filósofo alemão emprega a ideia de contrato social para efetuar a justificação 

racional de um modelo de Estado que garante a autonomia individual. Os 

cidadãos somente devem obedecer a leis que derivem de si mesmos, ou seja, 

que reflitam o consentimento racional externado no ato pactual e na vontade 

coletiva que é identificada pela razão. A liberdade, pós-contrato, passa a ser 

definida como a “autorização de não obedecer a nenhuma lei exterior a não 

ser àquelas que pude dar meu assentimento. Como observa Norberto Bobbio, 

a liberdade natural Kantiana (liberdade como não-impedimento) é entendida 

como a ausência de leis externas e coercitivas no estado da natureza, enquanto 

a liberdade civil, moral ou política (liberdade como autonomia) é entendida 

como a obediência à lei da própria razão30. 

 

                                                           
28 COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. Editora Saraiva, VIII edição, 

2013, p. 31. 

29 COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. Editora Saraiva, VIII edição, 

2013, p. 32.  

30 MÖLLER, Josué Emílio. A Justiça como Equidade em John Rawls. Sergio Antonio Fabris Editor,2006, p. 

38. 
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O momento do pacto representa a decisão de os indivíduos abandonarem a condição 

de liberdade natural para receberam uma liberdade civil. Essa nova liberdade, entendida como 

autonomia visa a garantir a expressão máxima da liberdade individual. Como afirma o filósofo 

alemão o Estado deve garantir a autonomia individual. Essa ideia de autonomia em Kant serve 

como um pensamento que irá influenciar os direitos humanos individuais como são hoje 

estabelecidos nas constituições. 

Para Kant, todo homem tem dignidade e não um preço, como as coisas. A humanidade 

como espécie, e cada ser humano em sua individualidade, é propriamente insubstituível: não 

tem equivalente.  

Nessa trajetória rumo à compreensão da construção histórica do direito à liberdade 

religiosa, o pensador inglês John Locke, considerado o pai do iluminismo, defendeu a liberdade 

dos cidadãos e condenou o absolutismo existente em sua época. Locke concede também uma 

importante contribuição no entendimento de que todos os homens são iguais e livres. Ninguém 

deve prejudicar o outro em sua vida, saúde, liberdade ou posses. Para Locke o princípio da 

liberdade é essencial, mas não de uma forma anárquica. A essência da liberdade política é que 

um homem não deverá estar sujeito à vontade inconstante, incerta e arbitrária de outro homem: 

 

Em John Locke o estado da natureza, regido pelo direito natural, é entendido 

como situação de perfeita igualdade, na qual, sob condições ideais, inexiste 

qualquer superioridade ou jurisdição de uns homens sobre outros, uma vez 

que todos são criados por Deus com faculdades similares. O pensador inglês 

John Locke, em que pese compreender o estado da natureza ideal como 

uniforme, no qual todos são soberanos, assevera que esse status torna-se 

precário em consequência de a maior parte dos indivíduos não respeitarem a 

igualdade e a justiça. A desobediência dos homens às leis naturais o leva a 

sustentar a necessidade do exercício de um poder, por uma autoridade 

superior, que seja capaz de executar a lei natural, preservar os inocentes e 

refrear os transgressores. Desse modo, os indivíduos decidem abandonar o 

estado da natureza para reunir-se em sociedade31.  

                                                           
31  MÖLLER, Josué Emílio. A Justiça como Equidade em John Rawls. Sergio Antônio Fabris Editor, 2006, p. 

38. 
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 O Estado é criado por meio de um pacto em que todos os direitos naturais são 

transferidos ao soberano o qual vai assegurar os direitos fundamentais dos indivíduos. A lei não 

é incompatível com a liberdade; pelo contrário, é indispensável à realização da mesma. 

Já para Jean-Jacques Rousseau, outro contratualista: 

 

Encontrar uma forma de associação que defenda e proteja com toda força 

comum a pessoa e os bens de cada associado, e pela qual cada um, unindo-se 

a todos, só obedeça, contudo, a si mesmo permaneça tão livre quanto antes. 

Este é o problema fundamental cuja solução é fornecida pelo contrato social32. 

 

 

Jean-Jacques Rousseau concebe a liberdade civil como autonomia. E através do 

contrato social rousseauniano, todos os indivíduos associados alienam, sem reservas, todos os 

seus direitos naturais a toda coletividade. Rousseau é autor da obra “O contrato social”, na qual 

afirma que o soberano deveria dirigir o Estado conforme a vontade do povo. Apenas um Estado 

com bases democráticas teria condições de oferecer igualdade jurídica a todos os cidadãos. 

A importância do estudo desses teóricos é que eles influenciaram para o 

estabelecimento dos princípios dos direitos humanos fundamentais que viriam ser celebrados 

entre as nações através das constituições nos países democráticos. Um dos direitos humanos 

fundamentais é a liberdade religiosa, de consciência e de crença. Liberdade de crença no 

conceito, por exemplo, de sacralidade do sábado, tema dessa pesquisa. 

Outro importante teórico foi John Rawls. Ele trabalhou o conceito de justiça e 

igualdade, bem como o princípio da tolerância. Todavia, John Rawls deu um conceito diferente 

da teoria do contrato social. Em sua teoria, Rawls visa o estabelecimento de princípios de 

                                                           
32 ROUSSEAU, Jean-Jacques. O Contrato Social. p. 20. 
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justiça, sendo que para esse filósofo norte-americano os indivíduos são livres e iguais. “São 

iguais por considerarem-se mutuamente como detentores de um direito igual de determinar e 

avaliar os termos equitativos que compõem o contrato social.”33 

Rawls, em suas duas obras “Uma teoria da justiça” e “O liberalismo político” formula 

o seu primeiro princípio de justiça: igualdade de tratamento: 

 

Cada pessoa deve ter um direito igual ao mais abrangente sistema total de 

liberdades básicas iguais que seja compatível com um sistema semelhante de 

liberdades para todos34. [...]. Toda pessoa tem um direito igual a um sistema 

plenamente adequado de liberdades fundamentais iguais que seja compatível 

com um sistema similar de liberdades para todos35. 

 

Josué Möller assim se expressa acerca da lista das liberdades elencadas por Rawls em 

seu primeiro princípio de justiça: igualdade de tratamento: 

 

O filósofo norte-americano exprime, desse modo, a lista limitada das 

liberdades abarcadas pelo primeiro princípio: a liberdade de pensamento, a 

liberdade de consciência, a liberdade política (direito de votar e de ocupar 

cargo público), a liberdade de associação (reunião), as liberdades que mantêm 

a integridade da pessoa (incluem proteção contra a opressão psicológica e a 

agressão física), e as liberdades que asseguram direitos protegidos pelo Estado 

de Direito ou pelo que também se pode designar como o Império da Lei 

(direito à propriedade privada e à proteção contra a prisão e a detenção 

arbitrárias)36. 

 

 

 

É assim que percebe-se a influência exercida pela teoria contratual de Rawls na qual a 

concepção política da justiça não se contenta com o fornecimento de legitimação das 

                                                           
33 RAWLS, John. O construtivismo Kantiano na teoria moral. Justiça e democracia, p. 55. 

34 RAWLS, John. Uma teoria da justiça. p. 333. 

35 RAWLS, John. O liberalismo político. p. 345. 

36 MILLER, Josué Emílio. A justiça como equidade em John Rawls. Sérgio Fabris Editor, 2006, p.57. 
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instituições políticas e sociais mas a proposta de uma sociedade justa que garante a liberdade 

de todos: a teoria da justiça como equidade. 

Nessa construção histórica do surgimento dos direitos individuais é necessário mostrar 

que sob a perspectiva positivista e isto quer dizer o reconhecimento dos direitos humanos 

fundamentais legislado, como parte de um ordenamento jurídico, os direitos humanos são 

extremamente recentes na história da humanidade.  

Entre os filósofos gregos não existia a ideia de direitos humanos. Os direitos humanos 

surgiram na Idade Contemporânea, após as revoluções francesa, inglesa e americana, a partir 

do século XVIII, com a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 e 

a Declaração americana de Virgínia de 1786. 

Já o direito internacional dos direitos humanos surgiu após a Segunda Guerra Mundial 

com a criação da Organização das Nações Unidas - ONU. Aldir Guedes Soriano faz duas 

importantes perguntas, a primeira é: quando surgiu o direito à liberdade religiosa? 

 

Do ponto de vista do direito natural, o direito à liberdade religiosa nasceu com 

o homem, pois Deus o criou com liberdade de escolha (livre arbítrio). Os 

filósofos iluministas acolheram essa ideia e passaram a sustenta-la com base 

no racionalismo. Assim, surgiram as primeiras declarações de direitos naturais 

de 1786 e 1789, que enfatizam que todos os homens nascem livres. Hoje, tal 

ideia pode ser sustentada tanto pela fé quanto pela razão. Isso demonstra que 

a fé e a razão não são inconciliáveis. Como direito efetivamente tutelado, a 

liberdade religiosa deve ser considerada como uma conquista recente na 

história da humanidade, pois, nesse sentido, surgiu com o constitucionalismo 

ou, mais precisamente, com a Constituição norte-americana37. 

 

 

                                                           
37 SORIANO, Aldir Guedes. Direitos humanos e liberdade religiosa: da teoria à prática. São Paulo: Kit’s 

Editora. 2012, p. 38. 
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Sendo assim, o direito à liberdade religiosa garantido pelo Estado através de lei é 

recentemente novo na história, tenho surgido com o constitucionalismo. Sem dúvida nenhuma 

os ideais iluministas exerceram uma salutar influência nas conquistas a serem alcançadas pelo 

direito à liberdade religiosa. 

A outra pergunta feita pelo autor é: o que representou a Reforma Protestante para a 

liberdade religiosa?  

 

A Reforma Protestante (1517) representou um clamor pela liberdade religiosa 

e, também, de expressão. Segundo Jellinek, esse clamor ou luta pela liberdade 

religiosa deu origem a todos os direitos fundamentais. No entanto, os direitos 

humanos só viriam a ser efetivamente tutelados com o advento do 

constitucionalismo, quando passaram a integrar a lei escrita38. 

 

É sobre essa lei escrita, a Constituição Federal, que  se irá tratar o assunto no próximo 

item. A Constituição Federal de 1988 da República Federativa do Brasil é a oitava constituição 

do Brasil, mas é uma constituição inovadora no reconhecimento dos direitos fundamentais 

individuais e coletivos. Antes, porém, é necessário analisar a importância do estudo do tema 

sobre a liberdade religiosa. 

 

1.3 LIBERDADE RELIGIOSA: UM DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL 

 

O fenômeno concernente à liberdade religiosa é de interesse mundial.  A liberdade 

religiosa, no cenário político mundial, é um dos direitos mais carentes da atualidade. O 

terrorismo, as violações de tratados e acordos de paz já mostram quão delicado é o tema. Não 

                                                           
38 SORIANO, Aldir Guedes. Direitos humanos e liberdade religiosa: da teoria à prática. São Paulo: Kit’s 

Editora. 2012, p. 38. 
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se trata apenas de haver uma legislação sobre liberdade religiosa em cada país, mas também 

nas convenções internacionais. Exercer a verdadeira cidadania requer liberdade religiosa. 

Do ponto de vista do Direito Natural39, em oposição ao Direito Positivo, a liberdade 

religiosa nasce com o homem como dom concedido por Deus, através do livre arbítrio. Mas a 

liberdade religiosa como direito natural também pode ser sustentada através da razão. Existem 

quatro correntes que tentam explicar a origem do direito a liberdade religiosa, são elas: a 

corrente jusnaturalista teológica: é direito natural da pessoa humana porque a liberdade foi dada 

por Deus (livre arbítrio). É um dom de Deus; a jusnaturalista racionalista: é direito natural da 

pessoa humana. O homem é ontologicamente livre e, por isso, a liberdade religiosa pode ser 

deduzida pela razão, sem se recorrer à noção de Deus; a corrente idealista: é um ideal humano; 

e por último, a corrente realista: é uma conquista humana plasmada nas Constituições e nos 

tratados internacionais de direitos humanos. Trata-se de um direito Constitucional. 

“O iluminismo do século XVIII contribuiu para a formação da cultura de 

tolerância e liberdade religiosa ao retomar a ideia dos direitos naturais de base 

racionalista, sem, contudo, romper totalmente com  o direito natural de matriz 

teológica”40. É necessário notar  que, embora o iluminismo valorizasse a 

razão, Voltaire, o maior representante do iluminismo francês não rompeu  com 

o direito natural de matriz teológica, porque passagens das Escrituras Sagradas 

são constantemente citadas no seu “Tratado sobre tolerância”. 

                                                           
39 Principais diferenças entre Direito Natural e Direito Positivo. Primeiramente, deve-se conceituar Direito 

Natural e Direito Positivo. O Direito Natural pode ser entendido como o direito que adquirimos ao nascer, e 

ninguém pode modificar “não é escrito, não é criado pela sociedade, nem é formulado pelo Estado” como afirma 

Paulo Nader. Não depende de lei alguma, é válido universalmente, é imutável e não é afetado pelo tempo. É 

abstrato, não podemos tocá-lo, apesar de saber que ele existe. O Direito Natural ensina aos homens através da 

experiência e da razão. Direito Positivo, que tem sua origem e fundamento no Direito Natural, é o conjunto 

concreto de normas jurídicas que apresentam formulação, estrutura e natureza culturalmente construídas, isto 

é, as leis que temos que nos submeter. É criado por meio de decisões voluntárias e depende da manifestação de 

vontade, por exemplo, de uma autoridade ou da sociedade. Ainda segundo Nader, “o Direito Positivo quando 

se afasta do Direito Natural, cria leis injustas”. Este primeiro é imposto pelo Estado, válido por tempo e território 

determinados e tem como fundamento a ordem da sociedade. Já o Direito Natural é superior ao Estado, ligado 

a princípios e nasce da própria natureza humana, como por exemplo, o direito à vida, à liberdade, à reprodução 

e corresponde à ideia de justiça. https://vanessascarnavini.jusbrasil.com.br/artigos/145193869/principais-

diferencas-entre-direito-natural-e-direito-positivo. Acesso em 03/10/2017. 

 

40 SORIANO, Aldir Guedes. Direitos humanos e liberdade religiosa: da teoria à prática. São Paulo: Kit’s 

Editora. 2012, p. 152. 

https://vanessascarnavini.jusbrasil.com.br/artigos/145193869/principais-diferencas-entre-direito-natural-e-direito-positivo
https://vanessascarnavini.jusbrasil.com.br/artigos/145193869/principais-diferencas-entre-direito-natural-e-direito-positivo
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Do ponto de vista do direito positivo, os direitos humanos são extremamente recentes 

na história da humanidade. Os direitos humanos só passaram a existir, a partir do momento que 

eles foram positivados, ou seja, no momento em que formam transformados em lei. Segundo 

Soriano: 

A liberdade religiosa concebida como direito inato da pessoa humana na 

Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 e, 

também, na Declaração de Virgínia (1786) passou a ser positivada, com o 

advento do constitucionalismo. Assim sendo, a tutela dos direitos 

fundamentais representa uma conquista contemporânea. Após a Segunda 

Guerra Mundial, a comunidade internacional impulsionou esse processo de 

reconhecimento através de tratados internacionais de direitos humanos dando 

origem ao direito internacional dos direitos humanos. Como direitos 

efetivamente tutelados pelo Estado, os direitos humanos e a liberdade religiosa 

surgiram com o constitucionalismo, sendo que não se pode deixar de 

mencionar a Constituição americana de 1787, como modelo liberal e 

democrático seguido pelas demais nações, a exemplo do Brasil41. 

 

Após a proclamação da República, em 1889, a liberdade religiosa no Brasil passou por 

considerável ampliação, mas ainda há muito para ser alcançado. O cidadão quando ameaçado 

em seus direitos pode recorrer ao Poder   Judiciário.  O Estado democrático de direito concede 

segurança para que o poder público não viole os direitos humanos fundamentais, as liberdades 

individuais, impondo-lhe os devidos limites. Mas esse direito de exigir do Estado o respeito aos 

direitos humanos, não se limita ao Estado. Pode-se exigir que todas pessoas respeitem os 

direitos individuais. 

A pessoa humana carece de proteção, pois, segundo a visão Kantiana, o homem é 

dotado de dignidade. Nas palavras de Soriano: 

 

                                                           
41 SORIANO, Aldir Guedes. Direitos humanos e liberdade religiosa: da teoria à prática. São Paulo: Kit’s 

Editora. 2012, p. 154. 
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Os direitos humanos, em grande medida, representam prerrogativas da pessoa 

humana em relação ao Estado. Em outras palavras, os direitos humanos 

limitam o poder estatal e permitem as liberdades individuais, o que significa 

dizer que o Estado não pode violar direitos fundamentais, como a vida, a 

liberdade e a igualdade.  Ocorre, porém, que essa ideia deve ser ampliada, 

porquanto as prerrogativas humanas são oponíveis contra todos (erga omnes) 

e não apenas contra o Estado. Cabem ao Estado obrigações negativas e, 

também, positivas. Não basta a omissão estatal de não intervir na esfera 

privativa do indivíduo. O Estado deve atuar coibindo as violações de direitos 

fundamentais praticadas por outrem42. 

 

A liberdade religiosa é um direito humano fundamental e deve ser protegido porque o 

homem possui dignidade. Todos são iguais em dignidade. Mas o que é o princípio da dignidade 

da pessoa humana? Para se responder a essa pergunta é necessário mostrar a importância que o 

constituinte de 1988 concedeu ao princípio da dignidade da pessoa humana. A constituição 

federal de 1988 traz o seguinte: 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado  democrático 

de direito e tem como fundamentos: I – a soberania; II – a cidadania; III – a 

dignidade da pessoa humana43. 

 

 

Verifica-se que a atual Constituição Federal concedeu um valor enorme ao princípio 

da dignidade da pessoa humana. Constitui de fato, fundamento da República Federativa do 

Brasil. Isto quer dizer que o Estado Constitucional Democrático de Direito deve reconhecer que 

é o Estado que existe em função da pessoa humana, e não o contrário, já que o ser humano é a 

finalidade principal do Estado. Como fundamento do Estado Democrático, deve o Estado 

garantir a dignidade da pessoa humana. 

                                                           
42 SORIANO, Aldir Guedes. Direitos humanos e liberdade religiosa: da teoria à prática. São Paulo: Kit’s 

Editora. 2012, p. 38. 
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A dignidade da pessoa humana é um atributo outorgado ao ser humano que o faz 

merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 

concedendo-lhe o direito de ser tratado como pessoa e jamais como coisa, sendo por isso, 

detentor de direitos e obrigações. A dignidade da pessoa humana está intimamente relacionada 

aos direitos humanos fundamentais. Atentar contra a dignidade da pessoa humana é atentar 

contra a sua existência: corpo, mente e espírito, pois, sendo o homem um ser indissolúvel, todo 

o seu ser sofre quando há violação de sua dignidade. Segundo Bonavides: 

 

Toda a problemática do poder, toda a porfia de legitimação da autoridade e do 

Estado no caminho da redenção social há de passar, de necessidade, pelo 

exame do papel normativo do princípio da dignidade da pessoa humana. Sua 

densidade jurídica no sistema constitucional há de ser, portanto, máxima e se 

houver reconhecidamente um princípio supremo no trono da hierarquia das 

normas, esse princípio não deve ser outro senão aquele em que todos os 

ângulos éticos da personalidade se acham consubstanciados44. 

 

 

 

Com estas palavras o autor mostra como o princípio da dignidade da pessoa humana 

deve ser reconhecido pelo Estado e que o respeito a esse princípio legitima a existência de toda 

autoridade e do próprio Estado. A importância da dignidade da pessoa é tamanha que deve ser 

elevada à categoria de superprincípio constitucional. E não pode ser diferente pois todos os 

princípios são corolários dele. O homem é livre porque possui dignidade; todos são iguais 

perante    a lei, merecendo receber o mesmo tratamento porque todos possuem a mesma 

dignidade, não existindo pessoas inferiores ou inferiores em direitos.  

Todos têm direito à vida, todos têm direito a uma vida com todas as suas necessidades 

essenciais atendidas. O caminho da verdadeira justiça e da paz social há de passar pelo 

                                                           
44 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros. 8ª Ed.1999. 
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reconhecimento de que todos os homens são iguais e livres porque possuem dignidade humana 

e seus direitos fundamentais devem ser reconhecidos. 

Dentre os direitos humanos fundamentais desponta o direito à liberdade religiosa. Se 

a liberdade religiosa é um direito humano fundamental e os direitos humanos fundamentais 

estão intimamente relacionados à dignidade da pessoa humana, violar o direito à liberdade 

religiosa é atentar contra a própria dignidade da pessoa humana. 

 

1.4 A LIBERDADE RELIGIOSA NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

 No Brasil, a Carta Política de 1988 passou também a reconhecer que a dignidade da 

pessoa humana deveria ser erigida a um dos fundamentos da República Federativa do Brasil 

como já foi visto alhures. Estabeleceu assim que toda a ordem jurídica brasileira deve 

reconhecer que a dignidade da pessoa humana é um princípio constitucional geral, que deve ser 

igualmente reconhecido por toda a legislação infraconstitucional, sob pena de flagrante 

inconstitucionalidade.  

Analisando-se a Constituição Federal depreende-se que a dignidade da pessoa humana 

foi elevada a uma cláusula geral de toda a ordem constitucional vigente porque esse princípio 

é previsto em vários dispositivos constitucionais. Infere-se com isso que a Constituição Federal 

é a Constituição da dignidade da pessoa humana. 

Porque o homem possui dignidade como atributo inerente, deve ter liberdade em todas 

as suas formas: liberdade de pensamento, liberdade de locomoção, liberdade de opinião, 

liberdade de expressão, liberdade religiosa. Respeitar a liberdade religiosa é respeitar também 

a dignidade da pessoa humana; é reconhecer que esta manifestação de liberdade é um direito 

humano fundamental. 
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Vejamos o que diz a atual Constituição Federal a respeito da liberdade religiosa. 

 

1.4. 1 A LIBERDADE DE CONSCIÊNCIA, A LIBERDADE DE CRENÇA E A LIBERDADE 

DE CULTO: CONCEITOS 

  

A Constituição Federal de 1988 estabelece no artigo 5º: 

Inciso VI- “É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 

assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, 

a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. 

Inciso VIII -  “Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa 

ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de 

obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, 

fixada em lei.”45 

 

O inciso VI do artigo 5º determina a inviolabilidade da liberdade de consciência e de 

crença. Necessário é estabelecer a diferença entre liberdade de consciência, liberdade de crença 

e liberdade de culto. São expressões correlatas, mas não são iguais. Todas elas, juntas, garantem 

a liberdade religiosa. Por quê? Porque não existe liberdade religiosa se não há liberdade de 

consciência; não existe liberdade religiosa se não há liberdade de crença e a liberdade de crença 

necessita da liberdade de culto. São três liberdades que, juntas, promovem a liberdade religiosa. 

A violação ou negação de uma delas, levaria a violação da liberdade religiosa. 

Para Aldir Guedes Soriano “As principais vertentes do direito à liberdade religiosa, 

que são asseguradas pelas constituições e pelos tratados internacionais de direitos humanos, 

compreendem as liberdades de consciência, de crença, de culto e de organização religiosa.”46 

Mas qual é o conceito de cada uma delas? 

                                                           
45  Constituição da República Federativa do Brasil. Editora Saraiva. 35ª edição. 2012. 

46 SORIANO, Aldir Guedes. Direitos Humanos e Liberdade Religiosa, p. 176. 
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“A consciência é uma qualidade da mente, considerando abranger qualificações tais 

como subjetividade, autoconsciência, sapiência, e a capacidade de perceber a relação entre si e 

um ambiente”47. A consciência é livre, não podendo sofrer nenhuma limitação ou violação. É 

um direito subjetivo inalienável e fundamental do ser humano; é também inerente a sua 

personalidade ao ser humano. O homem nasce livre e sua consciência deve também desfrutar 

de liberdade. Seus pensamentos, opiniões, ideais, valores, convicções religiosas ou ideológicas, 

suas crenças, fazem parte desta consciência íntima e subjetiva de seu ser. 

A liberdade de consciência, como define Haroldo Reimer, é uma liberdade matricial: 

“A liberdade de consciência é uma liberdade matricial. Isto quer dizer que está na raiz de todas 

as liberdades. Como tal, ela remete a um princípio de soberania da consciência, a um conjunto 

de valores do espírito que deve ser gerido em autodeterminação por cada pessoa. ”48. 

É matricial porque ela é fonte geradora da liberdade de crença, de culto, liberdade 

religiosa, bem como de outras liberdades, como a de expressão, de pensamento, de opinião. 

Além de ser matricial, a liberdade de consciência pode ser de natureza religiosa, filosófica ou 

política. Para delimitar o tema, aqui será analisada a liberdade de consciência religiosa. A 

consciência de cada pessoa é íntima e pessoal; é inviolável e não pode sofrer coação. Não pode 

sofrer repressão nem por parte do Estado, nem por parte de qualquer pessoa, seja quem for. Por 

isso pode-se afirmar que a liberdade de consciência é inviolável, no sentido de ser intocável, no 

sentido de não poder sofrer violação no exercício de seu direito, devendo ser respeitada por 

todos. 

                                                           
47 https://pt.wikipedia.org/wiki/Consci%C3%AAncia. Acesso em 25/09/2017. 

48 REIMER, Haroldo. Liberdade Religiosa na História e nas Constituições do Brasil, p. 82. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Consci%C3%AAncia
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Corrobora com este pensamento John Courtney Murray ao mostrar também que a 

consciência das pessoas não pode sofrer coerção. Ele acrescenta que a consciência pessoal 

independente de ser considerada verdadeira ou errônea, deve ser respeitada. Note-se que o 

próprio conceito de verdade é muito subjetivo pois o que é verdade para uma pessoa pode não 

ser para outra. No concernente à religião e isso envolve a liberdade de consciência religiosa, 

todas as religiões professam possuir a verdade, o que pode gerar muita celeuma teológica, sem 

que se chegue a um consenso, não restando outro caminho, a não ser o respeito recíproco à 

consciência pessoal de cada pessoa. 

 

 Nenhuma força externa pode exercer coerção sobre a consciência do homem, 

com respeito a qualquer forma de crença ou de não-crença. O argumento 

jurídico corrobora a mesma conclusão: é contrário à natureza da lei civil exigir 

a adesão a qualquer espécie de verdade ou ideologia religiosa. A distinção 

entre o sagrado e o secular é obrigatória para a lei e para o Estado, e a 

consciência pessoal é uma coisa sagrada. Além disso, quanto ao argumento 

em pauta, não tem importância se a consciência é verdadeira ou errônea. Não 

compete a sociedade nem ao Estado julgar se a consciência é verdadeira ou 

errônea. 49  

 

 

 

A Constituição Federal também contempla a liberdade de crença. É a liberdade de 

acreditar ou não numa determinada crença, numa determinada pessoa ou coisa; é a liberdade de 

aderir a um credo religioso, seja ele qual for.  A crença pode incluir a fé na existência de um 

ser transcendental, um ser sagrado ou não, numa divindade ou em vários deuses, a crença em 

animais ou até mesmo em não ter crença em Deus, ou seja, não acreditar em nada. 

Haroldo Reimer assim se expressa sobre a liberdade de crença:  

 

No que tange à liberdade religiosa, uma consciência livre pode determinar-se 

fundamentalmente em duas direções, que igualmente devem estar sob a 

proteção constitucional ou estatal. Por um lado, a consciência pode 

determinar-se no sentido de ter alguma crença, isto é, crer na existência de um 

                                                           
49 MURRAY, John Courtney. A Consciência individual: critério inviolável. Catolicismo e Liberdade, 1971, p. 

191. 
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ser transcendente, usualmente subsumido na expressão genérica “Deus” ou 

mesmo em expressões alternativas como “sagrado”, “transcendente”, etc. 

nesse caso, falamos de forma geral de “crentes”. Contudo, a consciência livre 

também pode determinar-se no sentido de não ter crença alguma, isto é,  de 

não aceitar como fundamento valorativo e prático de sua vida a fé em uma 

realidade transcende identificada com Deus, o sagrado ou termos correlatos. 

Essa segunda possibilidade abre campo para a existência de indivíduos ateus 

ou incrédulos, o que na realidade brasileira se verifica, de modo aproximativo, 

com a percentagem da população que responde ao censo do IBGE dizendo 

não fazer parte de nenhuma expressão religiosa em particular.50 

 

Portanto, a liberdade de crença contempla o direito de ser ateu, agnóstico ou 

simplesmente o direito de não crer em nada. Contanto que ambas as situações, isto é, crer ou 

não crer em algo seja respeitado como um direito humano fundamental, nascido da liberdade 

de consciência. 

Manoel Jorge e Silva Neto define a liberdade positiva de crença e a liberdade negativa 

de crença: 

 

Exercitar a liberdade positiva de crença significa incorporar o direito quanto 

a crer naquilo que melhor atenda às necessidades espirituais do ser humano. 

Não é necessário que seja uma divindade. Ao menos se levado em conta o 

Texto Constitucional de 1988, a adoração pode recair num fenômeno da 

natureza, num corpo celeste, na lua, no sol, ou até mesmo num animal. O que 

é decisivo para viabilizar o exercício do direito é constatar que a norma 

constitucional não impõe à pessoa que espécie de objeto deva ser adorado ou 

considerado para fins de realização espiritual do crente.51 

 

Assim, para este jurista, a crença pode ter como objeto um animal, um corpo celeste 

ou uma divindade. O sentido dado pela Constituição Federal é amplo. Prosseguindo em sua 

explanação sobre o tema da liberdade de crença, este autor inclui a liberdade negativa de crença,  

isto é, de não crer em nada, de ser ateu, de ser agnóstico, deísta, panteísta, etc., amparada pela 

Constituição Federal de 1988: 

Prosseguindo no estudo da amplitude da liberdade religiosa, deve ser referida 

também a liberdade negativa de crença. Significa simplesmente o direito que 

                                                           
50 REIMER, Haroldo. Liberdade Religiosa na História e nas Constituições do Brasil, p. 84. 

51 NETO, Manoel Jorge e Silva. Proteção constitucional à liberdade religiosa, p. 29. 
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tem o indivíduo de não acreditar em rigorosamente nada em termos de 

divindade, ser superior, vida após a morte etc. É claro que a Constituição não 

completaria o plexo de tutela à liberdade religiosa se não admitisse à pessoa a 

viabilidade de expressar o agnosticismo, o ateísmo, ou o ceticismo. Logo, 

além do direito de crer e expressar a sua crença, a Constituição de 1988 

confere à pessoa o mesmo direito de não crer e, da mesmíssima forma, 

expressar a sua descrença.52 

 

Além da liberdade de consciência e de liberdade de crença, o artigo 5º, inciso VI da 

Constituição Federal, contempla o direito à liberdade de culto. Isso porque seria inútil o Texto 

Constitucional garantir a liberdade de consciência e de crença e não incluir a liberdade de culto. 

Todo cidadão, para exercer o seu direito à liberdade de crença precisa ter liberdade de culto que 

é a consequência de se desfrutar de liberdade de crença. Se uma pessoa possui uma determinada 

crença, deve ter o direito de praticá-la através do culto que irá prestar ao objeto de sua crença 

da forma que escolher, estabelecendo uma forma pública ou privada e uma liturgia para cultuar 

o seu deus. Manoel Jorge e Silva Neto compartilha desse mesmo entendimento: 

 

Por consequência, sabendo-se ser inseparável a liberdade religiosa do livre 

exercício do culto e das liturgias, a norma constitucional amplia a proteção à 

liberdade de religião para assegurar à pessoa a livre escolha da forma como 

poderá adorar a divindade: cantando, dançando, meditando, tocando 

instrumentos. Porco importa o meio escolhido, desde que – e isso é evidente 

– não recaia a opção em espécie de liturgia que ofenda a incolumidade física, 

assim como vulnere o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana 

(art. 1º, III, da Constituição).53 

 

Faz-se necessário dizer, a fim de melhor esclarecer o assunto, que pode haver liberdade 

de crença sem liberdade de culto no sentido amplo. Sendo assim, há nesse caso, uma liberdade 

religiosa limitada. A Constituição de 1824 do Brasil Império determinava que a Religião 

Católica Apostólica Romana era a religião oficial do Brasil. Todas as outras Religiões tinham 

                                                           
52 NETO, Manoel Jorge e Silva. Proteção constitucional à liberdade religiosa. p. 30. 

53 NETO, Manoel Jorge e Silva. Proteção constitucional à liberdade religiosa. p. 30. 
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permissão de realizarem seus cultos domésticos, sem forma exterior de Templo, sem realizarem 

cultos coletivos, públicos, em igrejas. 

A liberdade de culto compreende o culto doméstico ou particular e o culto público em 

Templos, Igrejas, Sinagogas construídos para essa finalidade: o culto de forma coletiva com 

suas liturgias. Mas, essa liberdade de culto não pode atentar contra a ordem pública ou contra 

os bons costumes. Determinadas liturgias que sejam muito barulhentas e que prejudiquem o 

sossego alheio, o direito de terceiros ou até mesmo que possam colocar em risco a vida das 

pessoas, não podem ser adotadas. Nessas situações, o Poder Público poderá interferir e impedir 

o exercício de tais cultos, a fim de garantir o direito do terceiro prejudicado. 

 

1.4.2 A NATUREZA INVIOLÁVEL DA LIBERDADE DE CONSCIÊNCIA 

 

Antes de analisar o aspecto inviolável da liberdade de consciência, é importante 

elaborar uma síntese acerca da dignidade da pessoa humana. Deve-se fazer uma reflexão acerca 

dos direitos humanos fundamentais. O ser humano é detentor de direitos e obrigações porque 

cada ser humano merece ser tratado com dignidade, com respeito recíproco. Daí surge o 

superprincípio, hoje consagrado na atual Constituição Federal, chamado dignidade da pessoa 

humana.  

Esse superprincípio nada mais é que a consideração que se deve ter por cada pessoa 

humana, respeitando as diferenças, independentemente de sua nacionalidade, etnia, cor, 

religião, sexo, status social, cultura, etc. Toda pessoa deve ser tratada como ser humano e não 

como coisa, tendo seus direitos humanos fundamentais garantidos, protegidos e reconhecidos 

por toda a sociedade.  Deve-se respeitar o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à fraternidade, 

à integridade física e mental, etc., porque todo ser humano é detentor de direitos fundamentais 
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que, juntos, quando são reconhecidos, o tornam capaz de viver de forma digna no meio social, 

proporcionando-lhe uma existência em que suas necessidades vitais são atendidas em todos os 

seus aspectos. 

O jurista Cretella Júnior leciona sobre a dignidade da pessoa humana da seguinte 

forma: 

O ser humano, o homem, seja de qual origem for, sem discriminação de raça, 

sexo, religião, convicção política ou filosófica, tem direito a ser tratado pelos 

semelhantes como “pessoa humana”, fundando-se o atual Estado de direito, 

em vários atributos, entre os quais se incluía “dignidade” do homem, repelido, 

assim, como aviltante e merecedor de combate qualquer tipo de 

comportamento que atente contra esse apanágio do homem.54 

 

Ingo Wolgang Sarlet define a dignidade da pessoa humana com as seguintes palavras: 

 

Assim sendo, temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e 

distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo 

respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, 

neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem 

a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, 

como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida  

saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e 

corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com 

os demais seres humanos, mediante o devido respeito aos demais seres que 

integram a rede da vida.55 

 

Desrespeitar um direito humano fundamental é atentar contra a dignidade da pessoa 

humana.  Isto porque a dignidade da pessoa humana está intimamente relacionada com os 

direitos humanos fundamentais. É importante estabelecer essa relação que existe entre a 

dignidade da pessoa humana e os direitos humanos fundamentais porque um dos direitos 

humanos fundamentais é o direito à liberdade em suas variadas formas, liberdade de locomoção, 

liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de opinião, liberdade religiosa. 

                                                           
54 JÚNIOR, José Cretella. Comentários à constituição brasileira de 1988, p. 139. 

55 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição federal de 

1988. São Paulo: Livraria do Advogado. 8ª ed.2010, p. 70. 
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Mais uma vez, Sarlet leciona sobre os direitos humanos fundamentais e a dignidade da 

pessoa humana: 

Assim, sem que se reconheçam à pessoa humana os direitos fundamentais que 

lhe são inerentes, em verdade estar-se-á negando-lhe a própria dignidade, o 

que nos remete à controvérsia em torno da afirmação de que ter dignidade 

equivale apenas a ter direitos (e/ou ser sujeito de direitos), pois mesmo em se 

admitindo que onde houver direitos fundamentais há dignidade, a relação 

primária entre dignidade e direitos, pelo menos de acordo com o que sustenta 

parte da doutrina, consiste no fato de que as pessoas são titulares de direitos 

humanos em função de sua inerente dignidade.56 
 

Para esse autor, reconhecer os direitos humanos fundamentais é o mesmo que 

reconhecer a dignidade da pessoa humana, dada a relação íntima entre ambos. E isso faz sentido. 

Como reconhecer e respeitar o ser humano porque ele possui dignidade sem resguardar os seus 

direitos humanos fundamentais? 

Na topografia da Constituição Federal de 1988, no Título II são elencados os Direitos 

e Garantias Fundamentais. O artigo 5º da mencionada Constituição mostra alguns direitos e 

garantias fundamentais: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

(EC no 45/2004).” 

Note-se que a Constituição Federal é bastante clara quando determina que a liberdade, 

dentre outros direitos fundamentais, é inviolável. Aqui nota-se que o constituinte se refere à 

liberdade no sentido geral, amplo. O constituinte ampara todas as liberdades. Ademais, o inciso 

VI do citado artigo também estabelece a inviolabilidade de consciência: “é inviolável a 

liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e 

garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;” 

                                                           
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição federal de 

1988.  São Paulo: Livraria do Advogado. 8ª ed. 2010, p. 97. 
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Por que o constituinte de 1988 determinou a inviolabilidade da liberdade de 

consciência? Porque a liberdade de consciência é um direito humano fundamental, faz parte da 

dignidade da pessoa humana. Não pode haver respeito ao princípio da dignidade da pessoa 

humana se a liberdade de consciência é violada. Logo, uma das formas de se demonstrar o 

respeito aos direitos humanos fundamentais, sem dúvida, é o estabelecimento e a concretização 

do direito à liberdade de consciência como um direito inviolável. 

Um direito inviolável é aquele que não se pode violar; que não pode ser alvo de 

violação. No sentido jurídico é um direito que não está sujeito à ação da justiça. Essa 

inviolabilidade é garantida pela Constituição.  Dizer que a liberdade de consciência é um direito 

inviolável quer dizer que esse direito é intangível, intocável, sagrado, inalienável, 

impenhorável, necessário, vitalício, não podendo sofrer, de nenhuma maneira, cerceamento do 

Estado ou de quem quer que seja. 

Quando se diz que um direito inviolável, é no sentido de que tal direito não pode sofrer 

alteração por meio de nova lei, retirando-o da Constituição Federal. Porém, na prática, esse 

direito pode ser violado.  Para Aldir Guedes Soriano, a liberdade de consciência necessita de 

proteção, justamente por ser violada: 

 

A consciência pode ser violada? Sim, de forma indireta. Quando se priva o 

indivíduo de algum direito econômico, social ou cultural em razão de sua 

crença, na verdade não ocorre apenas violação às liberdades de crença ou de 

culto, mas, principalmente à liberdade de consciência. Daí é possível inferir 

que a consciência não é tão inviolável ou inexpugnável, como entendem 

alguns doutrinadores. Ela pode ser atingida através da proibição de condutas, 

que a expressam (consciência). Ou seja, as condutas são expressões da 

consciência humana. A liberdade de consciência necessita de proteção, já que 

ela pode ser atingida ou violada por meios indiretos.57 

 

                                                           
57 SORIANO, Aldir Guedes. Direitos Humanos e Liberdade Religiosa – Da Teoria à Prática. 2012, p. 181. 
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Para concluir, se a consciência de uma pessoa é inviolável, a sua crença também o é, 

seja ela qual for. No caso dos adventistas do sétimo dia, que têm como crença a guarda do 

sábado como dia sagrado, essa crença é um direito inviolável. Essa liberda de culto, de 

consciência e de crença por serem invioláveis devem ser protegidas pelo Estado e respeitada 

por todos. 

 

1.4.3 CONCEITO DE ESCUSA DE CONSCIÊNCIA 

 

Preliminarmente, é necessário compartilhar do entendimento de José Carlos 

Buzanello, nas suas afirmações acerca do pouco conhecimento que se tem sobre esse direito e 

sobre essa garantia constitucional que é a escusa de consciência. Embora o conhecimento sobre 

o tema venha ganhando espaço cada vez mais na doutrina e nos julgados dos tribunais, ainda 

não se pode perceber um conhecimento notório e grande o suficiente por parte da população, 

do Estado e dos próprios operadores do direito. Buzanello assim se manifesta sobre o assunto, 

com as seguintes palavras: 

Ainda que a objeção de consciência seja um tema relevante no direito 

constitucional brasileiro, tanto que é assente nos direitos fundamentais de 

algumas constituições, como a brasileira (art. 5º, VIII, e no art. 143, § 1º, CF), 

passa despercebido pela comunidade jurídica e pela sociedade civil. Se, entre 

nós, verifica-se um certo desconhecimento desse direito por parte dos 

operadores de direito, agrava-se muito mais a dificuldade da sua efetividade 

por parte do Estado, que não possui repartição pública específica e nem 

recursos humanos com preparo suficiente58. 

Atente-se para o que foi dito acima: há falta de conhecimento por parte dos operadores 

do direito e pela população, sobre a escusa de consciência e que por isso a sua efetividade torna-

se mais difícil. Por isso, pesquisar sobre esse tema, a escusa de consciência, especialmente a 

                                                           
58

 BUZANELLO, José Carlos. Objeção de consciência: um direito constitucional. Revista de informação 

legislativa, v. 38, n. 152, p. 173-182, out. /dez. 2001.  http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/730. Acesso em 
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escusa de consciência religiosa, é importante, para que o direito de crença possa ser exercido. 

A liberdade de crença é garantida pela escusa de consciência. 

  A Alemanha consagra o direito à objeção de consciência no art. 4º “A liberdade de 

crença, de consciência e a liberdade de opinião religiosa ou filosófica são invioláveis”, 

dispondo, também, que “ninguém poderá ser constrangido ao serviço armado em tempo de 

guerra contra a sua consciência”. No art. 4.3 da Lei Fundamental de 1949: “Ninguém será 

obrigado, contra sua consciência, a servir com armas na guerra. A regulação se fará por lei 

federal”. 

A França foi pioneira em reconhecer a objeção de consciência especificamente para os 

sabatistas, em tempo de guerra: 

A França é considerada como o primeiro país no mundo a reconhecer a 

objeção de consciência, desde 18 de agosto de 1793, especificamente para o 

serviço militar, quando instaurou o serviço militar obrigatório e excluiu deste 

dever os praticantes religiosos sabatistas. Essa decisão foi fonte de direito para 

outros povos59.  

 

Celso Ribeiro Bastos conceitua a escusa de consciência afirmando que em certas 

situações as pessoas podem exigir do Estado que considere a sua consciência a fim de que seja 

eximido de uma obrigação legal. Esse jurista considera que por causa do direito à liberdade de 

crença, quando um dever legal entra em choque com essa crença, o indivíduo passa a ter o 

direito de exigir do Estado uma prestação alternativa. Veja o que diz o referido jurista:  

 

É a chamada liberdade de opinião sob a modalidade do valor exigência. Isto 

significa dizer que ao indivíduo é dado, em certas hipóteses, exigir do Estado 

que leve em consideração a sua consciência ou o seu pensamento, para o efeito 
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de eximi-lo de alguma obrigação. Ele rompe de certa forma com o princípio 

da igualdade. Não é obviamente inconstitucional porque é a própria Lei Maior 

que autoriza essa discriminação. A nossa Constituição consagra um exemplo 

flagrante desta espécie de liberdade de pensamento ao prever a escusa de 

consciência, nos termos seguintes do art. 5º, VIII: “ninguém será privado de 

direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, 

salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e 

recusar-se a cumprir prestação alternativa.60 ” 

 

Alexandre de Moraes ao se referir sobre a escusa de consciência, afirma que a escusa 

de consciência é o núcleo básico de onde derivam as demais liberdades de pensamento: 

  

A Constituição Federal prevê que ninguém será privado de direitos por motivo 

de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar 

para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se de cumprir 

prestação alternativa, fixada em lei, pois a liberdade de consciência é o núcleo 

básico de onde derivam as demais liberdades de pensamento. [...]  Importante 

ressaltar que a escusa de consciência aplica-se às obrigações de forma 

genérica, e não somente ao serviço militar obrigatório.61 

 

 

 

Quando o referido jurista leciona que a escusa de consciência constitui o núcleo básico 

de onde derivam as demais liberdades de pensamento, pode-se ponderar acerca da importância 

da liberdade de consciência como fonte geradora de outras liberdades de pensamento, como a 

liberdade de convicção filosófica, política, ideológica, liberdade de crença, liberdade de 

expressão, etc. A escusa de consciência ampara essas liberdades de pensamento, daí sua 

irrefutável importância, pois o homem é senhor de seus próprios pensamentos e opiniões e livre 

para adotar a crença que desejar, seja ela qual for. 

A Constituição Federal de 1988 quando concede a garantia constitucional da escusa 

de consciência, estabelece que ninguém será privado de um direito por motivo de crença 

religiosa. Ela determina que uma prestação alternativa deve ser realizada no lugar da obrigação 

legal a todos imposta e que deixou de ser praticada. Um exemplo que pode ser citado é quando 

                                                           
60 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 2002, p. 332. 

61  MORAES, Alexandre de.  Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 2005. P. 221. 
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a escusa de consciência é invocada no período de alistamento militar. Nesse caso, os jovens 

poderão realizar atividades administrativas que tomam o lugar do treinamento com armas. É o 

que está claramente estabelecido e reconhecido pela Constituição Federal como um direito à 

escusa de consciência aos que ao se alistarem, por motivo de sua crença, não desejarem pegar 

em armas e receber treinamento militar. Reza a Constituição Federal: 

 

 

Art. 143.  O serviço militar é obrigatório nos termos da lei.  

§ 1º Às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo 

aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, 

entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção 

filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter 

essencialmente militar. 

 

Manoel Jorge e Silva Neto em seu magistério afirma que a escusa de consciência tem 

por objetivo possibilitar que o cidadão exija do Estado o cumprimento da prestação alternativa. 

O referido autor faz alusão à sinceridade do religioso diante da crença invocada para 

motivar a escusa de consciência e que, essa crença deve ser importante na vida do crente, seja 

ela qual for, citando o exemplo de um caso decidido na Suprema Corte dos Estados Unidos, 

onde se verificou que a objeção de consciência é um direito quando a crença exerce um papel 

significativo na vida do crente. 

 

Foi o ocorrido em United States v. Seeger, 380 US 163, 185, 85, S. Ct. 850, 

863-864, 13 L. Ed.2d (1965), quando foi decidido pela Corte que “persons 

ought to have a ‘sincere and meaningful belief which occupies in the life ou 

its possessor a place parallel to that filled by God”, ou seja, que as pessoas 

deveriam possuir uma crença sincera e significativa que ocupe na vida do 

indivíduo um lugar paralelo àquele preenchido por Deus. Logo, nesse caso, o 

que ficou assentado foi que pouco importava a natureza da convicção ou da 

crença destinada a materializar a objeção de consciência; verdadeiramente 

relevante era que o motivo apresentado para deixar de cumprir obrigação a 

todos imposta fosse sincero e ocupasse significativo papel na vida da pessoa.62 

 

                                                           
62 NETO, Manoel Jorge e Silva. Proteção Constitucional à Liberdade Religiosa. 2008, p. 53,54. 



49 
 

Infere-se diante do que foi mencionado acima que não importa qual seja a crença: se 

esta ou aquela, para se invocar o direito à escusa de consciência e cumprir uma prestação 

alternativa. Sendo muito importante para o religioso, a prática de tal crença deve ser 

resguardada pelo Estado. No caso dos adventistas do sétimo dia, que creem na sacralidade do 

sábado, sendo que essa crença para eles é um dos pilares de sua fé, esse direito deve ser 

amparado através da prestação alternativa, quando eles se defrontam com uma obrigação legal 

em conflito com sua crença.   

 

1.4.4 A ESCUSA DE CONSCIÊNCIA: UMA GARANTIA CONSTITUCIONAL 

 

A escusa de consciência é uma garantia constitucional. A todo direito estabelecido na 

Constituição Federal existe uma garantia desse direito. Não é necessário apenas ter um direito 

expresso na Lei Maior, mas é necessário que se estabeleça uma forma de garantir esse direito. 

Sendo assim, se a Constituição preceitua que “É inviolável a liberdade de consciência e de 

crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a 

proteção aos locais de culto e as suas liturgias”, é necessário que a própria lei estabeleça também 

uma garantia para que a liberdade de crença seja exercida de forma inviolável e que seja 

assegurado o livre exercício dos cultos religiosos.  

Neste caso específico verifica-se a escusa de consciência quando o exercício da crença 

entre em conflito com uma obrigação legal a todos imposta. Através de uma prestação 

alternativa, o religioso poderá exercitar a sua crença e cultuar o seu Deus, sem que com isso o 

prive de outro direito. 

Paulo Bonavides assim se expressa acerca do conceito de garantia, no sentido jurídico: 
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Reconduzido ao seu significado autônomo e neutro ou desvinculado de toda 

acepção política, o termo garantia se explica etimologicamente, segundo 

Geleotti e Liñares Quintana, pela sua derivação de garant, do alemão 

gewähren-gewähr-leistung, cujo significado, acrescentam eles, é o de 

Sicherstellung, ou seja, de uma posição que afirma a segurança e põe cobro à 

incerteza e à fragilidade. Existe a garantia sempre em face de um interesse que 

demanda proteção e de um perigo que se deve conjurar. [...] A garantia – meio 

de defesa – se coloca então diante do direito, mas com esse não se deve 

confundir.63 

 

Aqui, percebe-se que o referido jurista explica o significado do termo garantia, o qual 

é um instituto jurídico que serve como proteção de um direito que pode estar em perigo de ser 

violado. Pinto Ferreira também acrescenta esclarecimento sobre a garantia constitucional: 

Os direitos do homem nenhuma validade prática têm caso não se efetivem 

determinadas garantias para a sua proteção. As declarações enunciam os 

principais direitos do homem, enquanto as garantias constitucionais são os 

instrumentos práticos ou expedientes que asseguram os direitos enunciados.64 

 

Em outras palavras, não faz sentido a lei conceder um direito sem que haja uma forma 

de concretizar esse direito, de proteger esse direito; em outras palavras, uma forma de garantir 

esse direito. Isso se dá através das garantias constitucionais. A escusa de consciência, ou 

objeção de consciência é uma garantia constitucional que ampara a liberdade de consciência, 

de crença e de culto. 

Quando a Constituição Federal de 1988 estabelece que ninguém será privado de 

direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar 

para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, 

fixada em lei, nesse momento a Lei Maior cria a escusa de consciência a fim de proteger a 

liberdade de consciência, de culto e de crença. Aplicando-se ao tema pesquisado nesta 

dissertação, os adventistas consideram sagrado o dia de sábado. Por meio da escusa de 
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consciência, possuem a garantia legal de não serem privados de um direito devido a essa crença, 

tendo direito a exercer uma alternativa legal como forma de substituir o direito que lhe foi 

privado. 

 

1.4.5   DAS CLASSIFICAÇÕES DA ESCUSA DE CONSCIÊNCIA  

 

Buzanello apresenta oito classificações para a objeção de consciência. São elas: 1ª) 

objeção de consciência ao serviço militar; 2ª) objeção de consciência religiosa; 3ª) objeção de 

consciência ao exercício profissional; 4ª) objeção de consciência à obrigação sanitária e 

tratamento médico; 5ª) objeção de consciência à obrigação de doação de órgãos; 6ª) objeção de 

consciência ao aborto; 7ª) objeção de consciência ao trabalho nos sábados e 8ª) objeção de 

consciência eleitoral. 

A primeira delas, a objeção de consciência ao serviço militar, é reconhecida pela 

Constituição Federal de 1988, que manteve a obrigatoriedade do serviço militar que alcança 

todos os brasileiros e possibilitou, também, a prestação militar alternativa, mediante simples 

alegação de objeção de consciência (art. 143, § 1º, CF). 

A segunda objeção de consciência é explicada por Buzanello: 

A objeção de consciência religiosa, garante às pessoas que professam a crença 

religiosa a dispensa de trabalho ou a prática de ato cívico (votar) em 

determinados dias e horários. Essa objeção ataca a lei positiva que seja 

contrária à moral religiosa, ainda que a pretexto do bem comum. No Rio de 

Janeiro, a lei municipal nº 1.410/89 garante aos funcionários municipais que 

professam a fé judaica o ponto facultativo nos dias de Rosh Hashanah (Ano 

Novo) e Yom Kippur (Dia do Perdão)65. 
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A terceira classificação é a objeção de consciência ao exercício profissional. Segundo 

Buzanello, “trata-se de uma incompatibilidade moral entre o profissional e o serviço solicitado, 

como é o caso de algumas profissões, entre elas a dos advogados66”. O próprio Estatuto da 

Advocacia e da OAB (Lei 8.906/ 94) estabelece no art. 33, parágrafo único, a recusa do 

patrocínio de uma causa por razões de foro íntimo. Essa matéria está ratificada no Código de 

Ética do Advogado que expressamente dispõe, no art. 20, que o advogado deve abster-se de 

patrocinar causa contrária à ética e à moral. Agindo assim, o profissional não incorre na infração 

disciplinar de recusa à prestação de serviço, sem motivo, à assistência jurídica, quando nomeado 

em virtude de impossibilidade da Defensoria Pública. “Da mesma forma, outros profissionais, 

como o juiz de direito, baseados em imperativos de consciência, podem alegar que sua decisão 

atenta contra sua crença religiosa, política ou moral, independentemente da licitude do ato”67. 

A quarta objeção de consciência é a referente à obrigação sanitária e tratamento médico 

– trata-se da recusa aos tratamentos sanitários obrigatórios impostos pelo Estado ou tratamento 

médico, quando limitam a liberdade individual ante uma decisão coletiva para prevenir 

determinada enfermidade:  

 

Se, de um lado, cabe ao Estado a tutela do direito à vida e à saúde coletiva; de 

outro, também cabe a este o dever de não prejudicar terceiros. O respeito à 

atitude individual da objeção de consciência deve estar em harmonia com 

direitos dos não-objetores. Algumas crenças ou concepções políticas ou 

filosóficas, por exemplo, não permitem a vacinação, tanto que uma simples 

questão de objeção particular pode-se transformar em desobediência civil, 

como foi o caso da Revolta da Vacina, no Rio de Janeiro, em 1904. Nesse 

sentido, o Conselho Federal de Medicina (CFM) aprovou, no novo Código de 

Ética Médica (1988), os direitos do paciente, assim, o art. 48, CFM, veda o 

médico de: “Exercer sua autoridade de maneira a limitar o direito do paciente 
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de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar”. E, inclusive, tem o 

paciente o direito de recusar tratamento para atender às suas convicções (art. 

51, CFM), em que o médico é proibido de: a) “alimentar compulsoriamente 

qualquer pessoa em greve de fome que for considerada capaz, física e 

mentalmente (...)”. Em tais casos, deve o médico fazê-la ciente de prováveis 

complicações do jejum prolongado e, na hipótese de perigo de vida iminente, 

tratá-lo; b) “efetuar qualquer procedimento médico sem o esclarecimento e o 

consentimento prévios do paciente ou de seu responsável legal, salvo em 

iminente perigo de vida”. Nesses casos, deve-se registrar uma hierarquia de 

valores entre o dever profissional e o direito de paciente. “O dever médico é 

de fonte legal, o direito do paciente de aceitar, ou não, um tratamento, ou um 

ato médico, é expressão de sua liberdade – direito seu de ordem fundamental, 

declarado e garantido pela Constituição”. Prevalecem os direitos do 

paciente68. 

 

 

A quinta classificação, a objeção de consciência à obrigação de doação de órgãos – 

essa objeção foi regulamentada pela Lei de Doação Presumida (Lei 9.434/97 e Decreto nº 

2.268/97). A lei declarava que todos os brasileiros eram potenciais doadores universais, e, para 

tanto, presumia-se autorizada a doação de órgãos. Nesses casos, a lei criou a fórmula ideal, 

reconhecendo a autonomia individual ao permitir a declaração de vontade de “doador” ou “não 

doador” nos documentos de identidade. O objetor (não-doador) não precisava justificar ou abrir 

processo administrativo, bastava declarar sua vontade em uma nova Carteira de Identidade Civil 

ou na Carteira Nacional de Habilitação. Essa classificação não faz mais sentido, uma vez que a 

lei que criou a doação de órgãos, é lei morta. 

A sexta classificação é a objeção de consciência ao aborto: 

Refere-se à recusa por parte dos profissionais de saúde ou de hospitais à 

pratica do aborto, independentemente da licitude do ato. Com isso, reconhece-

se o direito de objeção de consciência dos hospitais e de qualquer pessoa a 

negar a prática do aborto por motivos morais, não caracterizando 

discriminação pelo exercício desse direito. Por outro lado, no caso do aborto 

necessário, em que não há outro meio de salvar a vida da gestante, a recusa 
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acarreta o crime de omissão de socorro, previsto no art. 128, I, e 135, do 

Código Penal Brasileiro69. 

 

A sétima classificação é a objeção de consciência ao trabalho nos sábados. Refere-se 

às questões de natureza religiosa e pode ser reconhecida pelo princípio da autonomia dos 

contratos trabalhistas entre patrões e empregados em aceitar a liberalidade de dispensa de 

trabalho aos sábados. 

 A Organização Internacional do Trabalho (OIT) reconhece no art. 6º da 

Declaração Universal de 1981 o sábado como um dia festivo, segundo 

determinada religião, embora não haja amparo legal para que se guarde outro 

dia que não o domingo. O Serviço Público Federal e o Serviço Público do 

Estado do Rio de Janeiro, precisamente na área da educação, recomendam às 

unidades escolares não marcarem exames escolares aos sábados pelo simples 

fato de o aluno professar religião que lhe mande guardar o sábado como dia 

santificado. Desse modo, as instituições de ensino podem marcar as prestações 

alternativas a qualquer dia e hora, conforme sua discrição administrativa. Os 

objetores mais conhecidos são os Adventistas do Sétimo Dia, que se negam a 

trabalhar nos sábados por razões religiosas70.  

 

Essa classificação feita por Buzanello aplica-se perfeitamente ao tema desta pesquisa. 

Através da escusa de consciência, os adventistas podem invocar o direito ao cumprimento de 

prestações alternativas, e não se privarem ao direito à educação, dentre outros, quando no 

momento da guarda do dia que consideram sagrado: o sábado. 

A última classificação é a objeção de consciência eleitoral. Segundo Buzanello, nessa 

objeção, o eleitor se recusa a participar do processo eleitoral sob duas alegações: primeira, como 

cidadão não quer participar da produção do poder político; segunda, quer participar, mas os 
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partidos ou candidatos apresentados ao pleito estão em desconformidade com sua consciência 

política.  

Não obstante o voto obrigatório fundamentado na Constituição (art. 14, § 1º, 

CF), é perfeitamente cabível que o mesmo seja facultado aos eleitores que não 

desejarem votar, independente do motivo, bastando que esses justifiquem na 

sua Zona Eleitoral até sessenta dias após o dia da votação. A fundamentação 

jurídica da justificativa tem amparo nos arts. 1º, II c/c art. 5º, XXXIV, “a” e 

seu § 2º, CF, c/c art. 7º, caput e seu § 1º, Código Eleitoral. Da mesma forma, 

pode-se desenvolver a tese de que o sufrágio é um direito e não um dever (art. 

14, § 1º, I, CF) e que a soberania popular é a livre manifestação do povo e não 

uma obrigação. Todos têm os mesmos direitos, mas nem todos têm a mesma 

vontade de participar da vida política da nação por terem, também, diferentes 

consciências políticas. De outro lado, a defesa do Estado centra-se na alegação 

de que, se o eleitor não estiver de acordo com os candidatos, deve votar em 

branco, cumprindo o dever de votar imposto na Constituição71. 

 

 Isto posto, tornam-se bastante esclarecedoras as classificações da objeção de 

consciência ou escusa de consciência. Suas variadas formas de atender a um direito constitucional, 

que é a liberdade de consciência, a liberdade de pensamento, a autonomia da vontade, mostram que 

é um tema cujo debate e pesquisa são necessários, haja vista tratar-se de um direito humano 

fundamental, relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana.  
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PARTE II 

 

CAPÍTULO 2- O ESTADO LAICO E A LIBERDADE RELIGIOSA 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS – A SECULARIZAÇÃO 

 

Aqui tentar-se-á elaborar algumas considerações iniciais sobre a secularização e como 

ela se desenvolveu nas sociedades mais industrializadas e urbanizadas, a fim de vislumbrar o 

seu contexto social. Em breves linhas pode-se estabelecer um conceito sobre secularização. 

Segundo Catroga: 

 

Não se errará muito se se defender que o conceito de secularização passou a 

conotar a perda, nas sociedades modernas ocidentalizadas, da posição-chave 

que a religião institucionalizada ocupava na produção e na reprodução do elo 

social e na atribuição de sentido72. 

 

É assim que a secularização pode ser entendida como um processo por meio do qual 

uma variada gama de domínios da vida e do pensamento abandona as esferas da religião “e 

passam a se submeter ao crivo da razão humana em suas capacidades e limitações 

específicas”73. 

A partir do século XIX houve uma perda de influência das instituições religiosas 

tradicionais na sociedade.  A religião costumava desempenhar um papel mais importante na 
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vida das pessoas. É fato que o conhecimento científico e a sociedade cada vez mais 

industrializada, e até mesmo o fator cultural exerceram forte influência no processo de 

secularização. Outro fator pode ser a menor importância da vida familiar e das tradições sociais. 

Após 1960, surgiram várias teorias que tinham por objetivo explicar o fenômeno da 

secularização. “Elas eram formuladas (a partir de premissas lançadas por pensadores como 

Durkheim, Treltsch e Weber) não só por teólogos e filósofos, mas também por sociólogos e 

historiadores”74. Todas essas teorias relacionavam o conceito de secularização com afirmação 

da Modernidade nos países ocidentais cristianizados. É certo que alguns fatores se mostram 

como condicionantes no processo de secularização: o peso da influência da religião judaico-

cristã, o desenvolvimento da racionalidade capitalista, o crescimento de uma civilização urbana 

com efeitos desestruturadores nas formas tradicionais de sociabilidade e o modo de 

compreender o mundo e a vida. 

Segundo Catroga, a reivindicação da origem judaico-cristã da secularização encontra-

se bem representada na hermenêutica de alguns pensadores como: 

 

M. Buber e Karl Löwith, na chamada teologia liberal protestante (Dietrich 

Bonhöfer, E. Troeltsch, Gogarten, Havey Cox), na teologia da secularização 

de origem católica (ex.: J. B. Metz) nas teologias da esperança e da libertação, 

em historiadores de mitos como Mircea Eliade, e, à sua maneira, em 

sociólogos da religião como o primeiro Peter Berger. Mas  também não se 

pode esquecer que, no interior das Igrejas, existem posições resistentes a este 

tipo de interpretações. Mais especificamente, alguns teólogos ligados ao 

Vaticano (o cardeal Ratzinger – hoje Bento XVI – e a Congregação para a 

Doutrina da Fé têm qualificado a secularização como um fenômeno patológico 

do cristianismo75.  
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A principal contribuição de Max Weber para a problemática da secularização está nas 

suas conhecidas obras A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo (1904) e  Economia e 

Sociedade (1922). Para Weber a sociedade moderna tinha estabelecido várias formas de 

racionalização, dentre essas formas uma racionalização formal. O modo de pensar pragmático 

desenvolveu-se nas sociedades científico-industriais.  

Para explicar essa tese de Weber, Catroga diz o seguinte: 

 

[...] pode sustentar-se que as forças secularizantes, potencialmente inscritas no 

cristianismo, se   expandiram mais acentuadamente com a ascensão capitalista. 

O enlace entre secularização e industrialização resultou do facto de esta 

necessitar de saberes-fazeres científicos e técnicos, isto é, de um elevado grau 

de racionalização, não somente no campo das “infraestruturas”, mas também 

ao nível das consciências. E o novo espírito racional, inerente à nova ordem 

econômico-social, alastrou a outras instituições e, particularmente, ao Estado. 

Obrigado a preocupar-se, cada vez mais, com as implicações políticas e 

jurídicas da produção econômica, este teve de adaptar a sua própria estrutura 

àquela finalidade, o que conduziu ao estabelecimento de burocracias 

altamente racionalizantes e, em termos ideológicos, ditou a entrada em acção 

de novas formas de legitimação extra-religiosas76. 

 

 

O que se deve salientar é que a urbanização levou ao afundamento da religião 

tradicional. As sociedades industriais acelerariam a racionalização e a mundanizarão e 

conduziriam à perda de controle, por parte das organizações religiosas, das relações sociais. 

Nas sociedades mais industrializadas, os hábitos religiosos sofrem uma erosão, com aumento 

da indiferença à espiritualidade. 
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Weber e Durkheim foram os que mais se destacaram em estudar os fenômenos 

religiosos. Eles perceberam como a modernidade estava relacionada ao declínio da religião. 

Durkheim via no individualismo, reforçado pelo protestantismo, a mais importante força no 

processo de secularização; já Weber via o capitalismo, a ciência, o desencantamento do mundo, 

como fatores de secularização: 

 

Durkheim enfatizou a perda da relevância da religião (cristã) como prática 

social, sobretudo, como base normativa, fator de coesão e solidariedade social 

na era moderna. Reforçado pelo Protestantismo, o individualismo constituía, 

a seu ver, a principal força secularizante a corroer o tradicional papel 

normativo e comentário da religião. Já Weber, ao mesmo tempo em que 

realçou o papel da ascese protestante na formação do “espírito do 

capitalismo”, associou o avanço da razão instrumental, da burocracia, do 

capitalismo, da ciência e da diferenciação das esferas culturais e institucionais 

ao desencantamento do mundo (desmagificação efetuada também pelas 

religiões éticas, especialmente o Protestantismo), à secularização das 

esferas econômica, jurídica e política e à perda de valor cultural da 

religião na modernidade77. 

 

 

Roberto Gallego nos mostra que, segundo Max Weber, a ciência moderna retira o 

sentido do mundo, sendo incapaz de lhe emprestar outro, em substituição. Todavia, a despeito 

deste desencantamento, as pessoas são agentes de construção de uma comunidade política 

mundana. É a   secularização do Estado: 

Ora, para Weber, a perda de sentido, ou “efeito iron cage” (gaiola de aço) é 

consequência lógica do processo de desencantamento do mundo. É o que a 

ciência moderna, em última análise faz, ao transformar o mundo em um 

mecanismo causal, algo desprovido de mistérios insondáveis, e explicável em 

cada elo causal, mas não no todo. Ela retira o sentido do mundo, sendo incapaz 

de lhe emprestar outro, em substituição. Este desencanto, esta perda de 

sentido, não impediria alguém, no entanto, se sentir agente da construção de 
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uma comunidade política mundana, dotada de leis racionais, discutíveis e 

revisáveis. É a secularização do Estado78. 

 

 

Já nas palavras de Pierucci: 

 

A racionalização religiosa, que desencadeia, desdobra e acompanha no 

Ocidente o desencantamento do mundo, implica ou supõe, mas não se 

identifica com racionalização jurídica, que de seu lado, perfaz o 

desencantamento da lei, a dessacralização do direito, e põe de pé o moderno 

Estado laico como domínio da lei79. 

 

Somente a título de exemplo e de contraditório, é importante afirmar que nem todos os 

estudiosos admitem a existência da secularização. Trata-se de um ponto de vista contrário, mas que 

merece ser vislumbrado. Veja-se o que diz Roberto Gallego a esse respeito: 

Rodney Stark80, por exemplo, proclama que as mudanças ocorridas no âmbito 

do Cristianismo Ocidental não servem de alicerce à teoria da secularização. 

Segundo ele, a tese do declínio religioso no Ocidente não passa de um mito 

alimentado por outro mito, o da sup0osta grande religiosidade do homem 

antigo e medieval. De acordo com ele, se a participação religiosa adas 

populações do moderno ocidente cristão é baixo em muitas nações, isto não 

se deve ao processo de modernização, já que, mesmo no passado, esta 

recalcitrância era recorrente e lamentada por clérigos de diversos rincões da 

Europa. Stark observa, por exemplo, que, com a derrocada do comunismo, 

teve lugar uma grande efervescência religiosa nos países da antes denominada 

“Cortina de Ferro”, o que comprovaria a hipótese de que Estado repressivos, 

ao submeterem os seus cidadãos a sofrimentos e privações em escala 

considerável, acabam por fomentar, nos mesmos, o incremento do impulso 

religioso, já que, quanto mais reprimida, tanto amis necessária e valiosa, a 

vivência de uma fé de contornos espirituais81. 
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Ainda, segundo Stark, não há prova estatística do suposto declínio da participação 

religiosa, quer dos Estados Unidos, quer da Europa. Ademais, a religiosidade subjetiva, aquela 

que não é exteriorizada em cultos e liturgias, mas que circunscreve ao foro íntimo de cada 

indivíduo, permanece elevada em muitas nações. 

O que se pode verificar na prática é que em muitos países considerados fortemente 

secularizados, os cidadãos declaram crer na existência de Deus. Sendo portanto, uma questão 

subjetiva afirmar ou não um processo real de secularização. 

E no Brasil? Há um processo de secularização?  

No Brasil, o processo de secularização ainda está se iniciando, e recentes 

movimentos pró-aborto, pró-legalização das drogas, Parada Gay, bem como o 

Projeto de Lei Complementar 12282, são sinalizadores do atual momento e 

mostram, assim, que o Brasil entrou na história do “desencantamento do 

mundo” e da secularização de todas as esferas sociais. Há em curso, um 

momento de laicização do Estado83. 

 

2.2 LAICIDADE E LAICISMO 

 

Estado laico, secular ou não confessional é aquele que não adota uma religião oficial 

e onde há separação entre qualquer Igreja e o Estado. Estado laico é Estado neutro nas questões 

religiosas. Estado laico não é sinônimo de Estado irreligioso, isto é, contrário à religião. No 

                                                           
82 Projeto de lei da Câmara 122 de 2006, (PLC 122/2006) ou PL 122, também conhecida como lei anti-

homofobia, foi um polêmico projeto de lei brasileiro apresentado pela então deputada Iara Bernardi (PT - SP). O 

projeto de lei tinha por objetivo criminalizar a homofobia no país e foi arquivado após passar oito anos no Senado 

sem obter aprovação. Era considerado por importantes juristas, entre eles dois ministros do Supremo Tribunal 

Federal (STF), como constitucional. A aprovação imediata de alguma legislação específica para a criminalização 

da homofobia é apontada como "urgentemente" necessária no país por alguns especialistas. Para algumas entidades 

cristãs (católicas e protestantes), o projeto fere a liberdade religiosa e de expressão, por prever cadeia (até 5 anos) 

para quem criticar publicamente a homossexualidade, seja qual for a razão.  No entanto isso não constava no texto 

da lei. 

83 https://pt.wikipedia.org/wiki/Seculariza%C3%A7%C3%A3o. Acesso em 20/09/2017. 
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Estado laico, aquele que governa o faz com critérios não religiosos. Esta separação que deve 

haver entre o Estado e as religiões deve levar à liberdade nas esferas política e religiosa.  

Porém, convém estabelecer a diferença entre laicidade e laicismo. O conceito desses 

dois termos ajuda no estudo do tema da liberdade religiosa e a importância de um Estado laico 

que possa conceder liberdade religiosa e liberdade de consciência aos seus cidadãos. 

De forma bastante elucidativa, De Cesare estabelece a diferença entre laicidade e 

laicismo: 

De modo bastante sucinto, a laicidade é característica dos Estados não 

confessionais que assumem uma posição de neutralidade perante a religião, a 

qual se traduz em respeito por todos os credos e inclusive pela ausência deles 

(agnosticismo, ateísmo). Já o laicismo, igualmente não confessional, refere-se 

aos Estados que assumem uma postura de tolerância ou 

de intolerância religiosa, ou seja, a religião é vista de forma negativa, ao 

contrário do que se passa com a laicidade. A Constituição Federal de 1988, 

como de resto a maioria das anteriores, não permite nem mesmo que se cogite 

ou suspeite de laicismo no Estado brasileiro. Com efeito, qualquer ideia de 

laicismo é repudiada ab ovo, pois já no preâmbulo de nossa Carta é solenemente 

declarado: “promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da 

República Federativa do Brasil”. Obviamente, um Estado que se constitui sob a 

proteção de Deus pode ser tudo, menos um Estado ateu ou antirreligioso84. 

 

Observe-se que, segundo De Cesare, a neutralidade do Estado perante às religiões 

significa respeito às religiões e até mesmo, diga-se de passagem, àqueles que não professam 

nenhuma religião, como é o caso dos ateus e agnósticos. Já no laicismo, há uma postura negativa 

por parte do Estado diante das religiões.  

Nos grandes debates sobre a laicidade, muitas vezes revela-se o caráter passional de 

tais debates. No final do século XIX por ocasião da questão relativa ao ensino religioso nas 

escolas públicas da França isso pôde ser verificado. Mais do que um debate, o episódio foi 

                                                           
84

 DE CESARE, Paulo Henrique Hachich. Estado laico é diferente de Estado antirreligioso. Revista 

Revista Consultor Jurídico, 21 de março de 2012. http://www.conjur.com.br/2012-mar-21/estado-laico-nao-

sinonimo-estado-antirreligioso-ou-laicista. Acesso em 21/09/2017. 

http://www.conjur.com.br/2012-mar-21/estado-laico-nao-sinonimo-estado-antirreligioso-ou-laicista
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marcado pelo conflito conhecido como a guerra das duas franças85. Por conta desse conflito, o 

movimento laico passou a ser reconhecido como um sentimento anticlerical radical e 

antirreligioso. Nesse caso, o ideal do Estado laico foi confundido com uma ideologia contrária 

à religião. 

A laicidade tem uma concepção de que o Estado laico deita suas raízes no cristianismo. 

A passagem bíblica no evangelho de Mateus 22:21, na qual encontra-se a afirmação de Jesus 

onde ele diz o seguinte: “Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus”, demonstra a 

separação entre o Estado e a Igreja. Ademais, uma demonstração dessa origem de separação 

fica na trajetória de fé dos primeiros cristãos quando martirizados. Preferiram a morte, contanto 

que preservassem a sua consciência, num anseio de liberdade de crença. Para corroborar com 

essa afirmação veja-se o que diz Anselmo Borges ao prefaciar a obra de Fernando Catroga: 

 

Apesar da constantinização e suas consequências – o reconhecimento do 

cristianismo como religião oficial do Império e, depois, os equívocos próprios 

da Cristandade -, a fé cristã requer a separação da religião e da política, da 

Igreja e do Estado. Essa exigência não deriva apenas da necessidade do 

estabelecimento da paz política e civil, mas da própria natureza do 

cristianismo. [...] Jesus recusou a tentação de ser um Messias político, embora 

tenha sido condenado à morte como um blasfemo subversivo social e político, 

pois a sua mensagem, que não se confunde com a política, tem consequências 

sócio-políticas86. 

 

                                                           
85 A guerra das duas franças foi uma guerra entre a França dos católicos e a França dos que defendiam a laicidade 

do Estado. Por conta desse conflito, o movimento laico passou a ser reconhecido não apenas como um movimento 

contra o clericalismo, mas, também, como um movimento ideológico, defensor de uma ideologia laicista, portador 

de um sentimento anticlerical radical e antirreligioso. Ora uma teoria da laicidade deve ser capaz de estabelecer 

um conceito de laicidade que ultrapasse a condição de “valor ideológico associado à anti-religiosidade ou ao 

agnosticismo, a fim de que possa servir de instrumento e de princípio organizador da sociedade política. Isso 

implica enfrentar um antigo desafio que permanece e se renova na história: o desafio que consiste em 

desideologizar a laicidade e compatibilizá-la com um regime de ampla liberdade religiosa. CASAMASSO, Março 

Aurélio Lagreca. Política e Religião: O Estado laico e a liberdade religiosa à luz do constitucionalismo 

brasileiro: São Paulo. Tese de doutorado. PUC-SP.2006, p. 130.    

86 CATROGA, Fernando. Entre Deuses e Césares. Secularização, Laicidade e Religião Civil. Edições Almedina 

SA. Coimbra. 2006, p. 7. 
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Não se pode deixar de observar, entretanto, as contribuições do iluminismo e de John 

Locke para a existência do Estado laico. Locke deixou, como principal mentor do pensamento 

liberal, uma forte influência para a separação do Estado da Igreja, resultando na laicidade do 

Estado. “A partir do século XVII, diversas correntes do pensamento se desenvolveram, tais 

como o racionalismo, o iluminismo e o materialismo ateu87”. Todas elas contribuíram para o 

processo de secularização da mentalidade ocidental. 

A laicidade impede que o Estado interfira nas religiões; nos seus dogmas, nas suas 

liturgias, na sua organização e na vida particular de seus fiéis. Isso não quer dizer que o Estado 

é indiferente às religiões. Algumas relações podem se estabelecer entre o Estado e as igrejas, 

como, por exemplo, a promoção do bem comum. O que não é permitido, cite-se a Constituição 

Federal de 1988, o que será melhor explorado adiante são as relações de aliança entre o Estado 

e as igrejas. 

Pode-se também vislumbrar com uma melhor nitidez o conceito sobre laicidade na 

Declaração apresentada no Senado Francês em 9 de dezembro de 2005, por ocasião das 

comemorações do centenário da separação entre Estado-Igrejas na França: 

 

Artigo 4º Definimos a laicidade como a harmonização, em diversas 

conjunturas sócio-históricas e geopolíticas, dos três princípios já indicados: 

respeito à liberdade de consciência e a sua prática individual e coletiva; 

autonomia da política e da sociedade civil com relação às normas religiosas e 

filosóficas particulares; nenhuma discriminação direta ou indireta contra os 

seres humanos. Artigo 5º: Um processo laicizador emerge quando o Estado 

não está mais legitimado por uma religião ou por uma corrente de pensamento 

específico, e quando o conjunto de cidadãos puder deliberar pacificamente 

com igualdade de direitos e dignidade, para exercer sua soberania no exercício 

do poder político. Respeitando os princípios indicados, este processo se dá 

através de uma relação íntima com a formação de todo o Estado moderno, que 

pretende garantir os direitos fundamentais de cada cidadão. (…) Artigo 6º: A 

                                                           
87 SORIANO, Aldir Guedes. Direitos humanos e liberdade religiosa: da teoria à prática. São Paulo: Kit’s 

Editora. 2012, p. 61. 
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laicidade, assim, concebida, constitui um elemento chave da vida democrática. 

Impregna, inevitavelmente, o político e o jurídico, acompanhando assim os 

avanços da democracia, o reconhecimento dos direitos fundamentais e a 

aceitação social e política do pluralismo. Artigo 7º: A laicidade não é 

patrimônio exclusivo de uma cultura (…). 

 

Importa analisar algumas características da laicidade nos seus aspectos de liberdade e 

de neutralidade. A laicidade como liberdade quer dizer o seguinte: se deve haver uma separação 

entre o Estado e as igrejas, deve, por conseguinte, haver liberdade. Essa liberdade deve se 

manifestar numa relação de reciprocidade: nem o Estado deve interferir nas igrejas (em suas 

crenças, liturgias, organização, etc.), nem as igrejas devem interferir em assuntos da esfera 

política, como por exemplo, na organização estatal. 

O outro aspecto da laicidade refere-se à neutralidade. Ser neutro significa dizer que o 

Estado não deve mostrar favoritismo entre esta ou aquela igreja. Deve abster-se de tomar 

partido. Ser neutro é não ser nem a favor de um, nem a favor de outro. Todas as religiões devem 

ter tratamento igual por parte do Estado. Não deve haver privilégios concedidos a nenhuma 

igreja. 

O laicismo, como foi visto acima, não obstante não ser confessional, adota uma postura 

de tolerância ou de intolerância religiosa, ou seja, a religião é vista de forma negativa. Corrobora 

com esse pensamento Fernando Catroga quando afirma que a laicidade veio a concretizar-se 

como um laicismo devido a algumas conjunturas conflituosas: 

É verdade que, tal como em França, também nos países em que esta orientação 

mais se repercutiu (Espanha, Itália, Portugal, Bélgica), o caderno 

reivindicativo da laicidade veio a concretizar-se, em certas conjunturas 

conflituosas, como um laicismo. Significa isto que, na sua aplicação, o 

conceito ultrapassou as conotações de neutralidade e de indiferença88. 

                                                           
88 CATROGA, Fernando. Entre deuses e césares: secularização, laicidade e religião civil. Coimbra: 

Almedina.2006, p. 302. 
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Logo, o laicismo caracteriza-se como sendo uma atitude por parte do Estado que deixa 

de ser neutro e indiferente diante da religião. Há uma ruptura da neutralidade do Estado , sem 

que haja uma união com as igrejas. É o caso dos Estados ateus, que na verdade não são neutros, 

pois adotam uma postura hostil com relação à religião.  

 

2.3 RELACIONAMENTO ENTRE AS CONFISSÕES RELIGIOSAS E O ESTADO 

 

Antes de adentrar nesse item sobre o relacionamento entre as confissões religiosas e o 

Estado, é importante que se discorra, brevemente, sobre a importância de alguns princípios que 

são verdadeiros pilares para o direito à liberdade religiosa.  São alguns desses princípios: o 

princípio da separação entre a Igreja e o Estado, o princípio da laicidade ou da neutralidade e o 

princípio democrático de direito. 

O princípio da separação entre a Igreja e o Estado é importante para a liberdade 

religiosa. Isso fica demonstrado pela História haja vista que as maiores violações desse direito 

aconteceram com a aproximação entre a Igreja e o Estado. Ou com o predomínio da Igreja sobre 

o Estado ou com o predomínio do Estado sobre a Igreja. Ambas as relações são danosas para a 

sociedade e para o direito à liberdade religiosa. Quando o Estado adota uma Igreja oficial, o 

Estado acaba concedendo privilégios, em detrimento de outras confissões religiosas. Muitas 

dessas podem sofrer perseguições.   

O princípio da laicidade ou da neutralidade é resultado do princípio da separação entre 

a Igreja e o Estado. Quando há a ruptura dessa neutralidade, pode haver uma postura hostil com 

relação à religião. Ou uma atitude de intolerância. É verdade que o princípio da laicidade é de 
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difícil aplicação em sua totalidade. Existe um Estado totalmente laico? Essa é uma indagação 

difícil de responder.  

O princípio democrático de direito também é importantíssimo para a liberdade 

religiosa. Um Estado democrático de direito é aquele que respeita as liberdades, os direitos 

humanos fundamentais porque o Estado deve obediência às leis, especialmente a sua 

Constituição. No Estado democrático de direito o governante não pode exercer o seu mandato 

ao arrepio da lei. As garantias constitucionais e a proteção jurídica devem amparar os cidadãos. 

Os estados totalitários são exemplos de Estados que agiram sem nenhum respeito aos direitos 

humanos fundamentais, dentre eles o direito à liberdade religiosa, como ocorreu na época do 

nazismo de Hitler. 

Podemos vislumbrar algumas formas de relacionamento entre as igrejas e o Estado: a 

fusão, a união e a separação.  Segundo Soriano “é possível identificar Estados teocráticos, 

confessionais, seculares (laicos) e materialistas (marxistas e ateus)”89. Para ele dificilmente o 

Estado confessional – associado à religião – poderá manter a neutralidade e o tratamento 

isonômico, sem favorecer, em algum momento, a confissão oficial. A laicidade é incompatível 

com os modelos da união e da fusão. Soriano apresenta o exemplo da Noruega e da Dinamarca: 

Dinamarca e Noruega não podem ser classificadas como Estados laicos, uma 

vez que apresentam estreita e comprometedora relação de aliança com a igreja 

estatal. Há liberdade religiosa nesses países. Por outro lado, a igreja nacional 

(luterana) recebe subsídios e privilégios estatais. Os ministros religiosos são 

funcionários públicos, o que já compromete a neutralidade (imparcialidade) 

estatal e, também, a autonomia do político frente ao religioso e vice-versa. Na 

Dinamarca, 83% da população professa a fé luterana. Esta é a única fé 

ensinada nas escolas públicas. Em compensação, a igreja nacional tem 

                                                           
89 SORIANO, Aldir Guedes. Direitos humanos e liberdade religiosa: da teoria à prática. São Paulo: Kit’s 

Editora. 2012, p. 45. 

89 SORIANO, Aldir Guedes. Direitos humanos e liberdade religiosa: da teoria à prática. São Paulo: Kit’s 

Editora. 2012, p. 38. 
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pouquíssima autonomia administrativa. As políticas públicas adotadas na 

Dinamarca, portanto, não são alheias à moral da Igreja Oficial90. 

 

Como foi questionado acima, existe um Estado totalmente laico? Soriano considera 

que não existe um Estado totalmente laico, porque o muro de separação erigido pelo direto ou 

pela Constituição não impede alianças informais. “O Estado laico pode eventualmente 

apresentar comportamentos confessionais. Tais comportamentos estão em oposição aos marcos 

jurídicos adotados pelo Estado”91.   

Segundo quadro sinótico apresentado por Soriano, pode-se classificar os regimes 

adotados pelos Estados diante do fenômeno religioso da seguinte forma: nos modelos de fusão 

o regime geralmente é teocrático, com algumas características fundamentais que são amálgama 

entre o Estado e a confissão religiosa, com predomínio do religioso sobre o político. “Nesse 

modelo não há liberdade religiosa, não existe autonomia do religioso em face do governo 

(político) e vice-versa, não existe neutralidade estatal, nem existe democracia com tendência ao 

totalitarismo. São exemplos o Irã e a Arábia Saudita”92. 

No modelo da união, o regime adotado pelo Estado é o confessional, há uma aliança 

entre o Estado e a confissão religiosa. Nele, é possível haver liberdade religiosa, mas sem 

autonomia do religioso em face do Estado e vice-versa, não há neutralidade estatal; é possível 

haver democracia mas comprometida em alguns casos, são exemplo a Grécia, a Dinamarca e a 

Noruega. 

                                                           
90 SORIANO, Aldir Guedes. Direitos humanos e liberdade religiosa: da teoria à prática. São Paulo: Kit’s 

Editora. 2012, p. 45-46. 

91 SORIANO, Aldir Guedes. Direitos humanos e liberdade religiosa: da teoria à prática. São Paulo: Kit’s 

Editora. 2012, p. 45-46. 

92 SORIANO, Aldir Guedes. Direitos humanos e liberdade religiosa: da teoria à prática. São Paulo: Kit’s 

Editora. 2012, p. 47. 
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No modelo da separação, existe um regime secular ou laico, com características de 

inexistência de confissão oficial, há tendência à imparcialidade ou neutralidade estatal, há 

liberdade religiosa, há autonomia do religioso em face do governo e vice-versa, sendo possível 

haver neutralidade estatal, há democracia, e são exemplos os EUA, França, Portugal, Espanha, 

Canadá e Brasil. 

Soriano apresenta também o modelo materialista, caracterizando-o da seguinte forma: 

No modelo materialista, marxista e ateu o regime é ateu ou antirreligioso, tem 

como característica o Estado hostil à religião, que é considerada o ópio do 

povo, a ideologia ateia é aliada ao poder político, não há liberdade religiosa, 

não há autonomia do religioso em face do governo e vice-versa, não há 

neutralidade estatal, não existe democracia, há uma tendência ao totalitarismo, 

são exemplos a Coreia do Norte e a China93.  

 

Conclui-se pelos modelos de relações adotadas entre o Estado e as confissões 

religiosas que o modelo da separação, do Estado laico é, sem dúvida, o melhor. Ainda que seja 

difícil na prática a ocorrência de um Estado totalmente laico, ainda é o melhor, principalmente 

onde existe uma Constituição democrática, pluralista e que respeito os direitos humanos 

fundamentais, como a igualdade, a liberdade, a dignidade da pessoa humana, a liberdade de 

crença, a liberdade de culto e de consciência. 

 

2.4 A LAICIDADE DO ESTADO BRASILEIRO 

 

A nossa Constituição institui um Estado Democrático. Mais do que isso; um Estado 

Democrático de Direito. Todavia, a laicidade relaciona-se com a democracia. Quando a nossa 

                                                           
93 SORIANO, Aldir Guedes. Direitos humanos e liberdade religiosa: da teoria à prática. São Paulo: Kit’s 

Editora. 2012, p. 47. 
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Constituição estabelece o princípio democrático, não pode o Estado brasileiro não estar 

vinculado com a laicidade. A Democracia tem por fundamento a proteção dos direitos humanos 

fundamentais. Um desses direitos humanos fundamentais é a liberdade religiosa. Não pode 

haver liberdade religiosa no Estado confessional acompanhado de intolerância religiosa. 

São estabelecidos no preâmbulo da Constituição de 1988 a instituição da democracia, 

o estabelecimento dos superprincípios constitucionais como valores supremos: a liberdade (em 

todas as suas formas), a igualdade e a justiça, uma sociedade pluralista e sem preconceito. 

 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia nacional 

Constituinte para instituir um Estado democrático,  destinado a  assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança , o bem-

estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos  de 

uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia  

social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 

pacífica  das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 

Constituição da República Federativa do Brasil94. 

 

É importante lembrar que o Brasil se tornou um Estado laico com o Decreto nº 119-A, 

de 07/01/1890, de autoria de Ruy Barbosa. Antes desse Decreto havia liberdade de crença no 

Brasil, mas não havia liberdade de culto. Qualquer culto de religião diferente daquela adotada 

pelo Estado, o Catolicismo, só podia ser feito nos lares, jamais em público. 

Com esse Decreto o Brasil tornou-se laico, com a separação do Estado-Igreja. Após a 

proclamação da República, em 15 de novembro de 1889 o Estado separou-se definitivamente 

da Igreja. A Constituição Federal de 1891 representou um marco decisivo no que se refere à 

laicidade do Estado brasileiro, pois, a partir daí as Constituições do Brasil mantiveram a sua 

posição de imparcialidade em relação ao estabelecimento de aliança com alguma Igreja.  

                                                           
94 Constituição da República Federativa do Brasil. Editora Saraiva. 35ª edição. 2012. 
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A atual Constituição brasileira não expressa de forma literal que o país é um Estado 

laico. Todavia, analisando-se alguns dos seus artigos, chega-se à conclusão de forma 

indubitável que a Constituição de 1988 estabelece esse princípio de separação entre o Estado e 

qualquer Igreja. Senão, vejamos: 

Art. 19. É vedado à união, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios: 

 I – estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes 

o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de 

dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse 

público95.  

    Aqui a Constituição mostra-se não confessional quando veda ao Estado o 

estabelecimento de uma religião. Proíbe também a relação de dependência ou aliança com 

qualquer Igreja ou denominação religiosa, excetuando a colaboração de interesse público. Essa 

colaboração de interesse público de que trata o texto acima, é uma forma de contribuir para o 

bem da coletividade. Não constitui uma violação ao princípio da laicidade do Estado brasileiro. 

Uma questão muito controversa a respeito da laicidade do Estado brasileiro é a 

seguinte: o Estado brasileiro é totalmente laico? 

Existem algumas situações no Brasil que põem em dúvida a veracidade da laicidade 

como princípio estabelecido claramente na Constituição de 1988. Algumas dessas situações as 

quais não são taxativas mas apenas exemplificativas são os feriados religiosos e o uso de 

símbolos religiosos nos espaços públicos, assuntos de grande controvérsia e polêmica. A análise 

desses exemplos serve para mostrar que o princípio da laicidade é determinado pela lei, mas 

nem sempre é vivenciado pela prática. 

                                                           
95 Constituição da República Federativa do Brasil. Editora Saraiva. 35ª edição. 2012. 
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A celeuma jurídica em torno do uso de símbolos religiosos nos espaços públicos é 

grande, podendo-se afirmar que as decisões dos tribunais oscilam ora declarando a 

inconstitucionalidade do uso desses símbolos, ora declarando a constitucionalidade. Alguns 

tribunais consideram que tal prática já faz parte da cultura brasileira, não ofendendo o princípio 

da laicidade e da liberdade religiosa. No Conselho Nacional de Justiça já existe jurisprudência 

no sentido de que tais símbolos não devem ser retirados dos diversos tribunais por se tratarem 

de uma prática cultural e artística. 

Walter Ceneviva escreveu no jornal Folha de São Paulo no dia 24 de junho de 2000 

um artigo cujo título foi “Laico, mas nem tanto”. Nesse texto o escritor mostra que o Estado 

brasileiro, em muitos aspectos viola o princípio da laicidade, especialmente por manter ainda 

em seus aspectos culturais, traços de uma religiosidade que foi determinada pela Igreja Católica 

e que permanecem até hoje. Tais aspectos religiosos põem em cheque a laicidade brasileira. Diz 

o artigo: 

 

Como é próprio das leis, o Estado laico, no Brasil, não é muito verdadeiro, 

porque os vínculos com as religiões existem, definidos na própria Carta. Não 

se tem a religião do Estado, mas o ensino religioso é aceito (embora sem ser 

obrigatório). O casamento religioso com efeito civil é admitido, desde que 

obedecidos certos requisitos específicos. A igualação passa por lances nos 

quais o velho predomínio do catolicismo (é a minha religião, preciso 

esclarecer ao leitor) subsiste. O último dia 22, por exemplo, foi feriado 

nacional, ofendendo o direito ao trabalho de muçulmanos, judeus, xintoístas, 

budistas e outros, mesmo de alguns cristãos, tendo em vista a origem católica 

do "Corpus Christi", tanto quanto as orações protestantes na escola pública 

americana. Pelo Brasil afora, são dias santificados o de Reis (6 de janeiro), a 

quinta e a sexta-feira santas (...), o Sábado de Aleluia e, ainda em junho, a 

Ascensão do Senhor e as chamadas festas juninas, encerradas dia 29, em honra 

de São Pedro. A mais evidente desconsideração pelo direito dos que têm 

outras religiões é o feriado nacional de 12 de outubro, dedicado à padroeira 

(católica) do Brasil, sem falar no dia de Nossa Senhora da Conceição (8 de 

dezembro) e até mesmo no Natal, celebrando o nascimento de Jesus Cristo, o 

mais importante dos dias santificados para nós, católicos. Cada feriado 

decretado em homenagem a fato ou pessoa de qualquer religião, proibindo, 

por exemplo, atividades no trabalho, comércio ou indústria, corresponde a 

uma inconstitucionalidade, pela ofensa às regras do Estado laico que, em 

tempos mais recentes, também vêm sendo atingidas pelo forte envolvimento 
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da religião e da política, com recursos captados do povo, alterando o equilíbrio 

das relações sociais96. 

 

Segundo Ceneviva, muitos feriados nacionais de natureza religiosa retiram o direito 

ao trabalho de pessoas de outras religiões o que resulta na quebra do princípio da laicidade. 

Também ainda segundo Ceneviva, necessário é perceber a possibilidade de acontecer uma 

violação do princípio da laicidade no envolvimento duvidoso de alguns (e não todos) líderes na 

política brasileira.  

A participação de líderes religiosos na política brasileira, em princípio, não é 

inconstitucional. Qualquer pessoa, seja um padre, um pastor ou um bispo, um rabino, tem 

liberdade de se candidatar a qualquer mandato eletivo. O Brasil é um país democrático e a 

democracia para ser bem representada, deve dar oportunidade aos mais variados grupos sociais. 

Todavia, deve-se analisar se não existe um desvio de finalidade, quando há um 

comprometimento do Erário Público, ou quando há um favorecimento de líderes religiosos nas 

suas bancadas eleitorais. O que se pode analisar é que o envolvimento cada vez maior de líderes 

religiosos na política nacional pode comprometer sim, a laicidade do Estado brasileiro. O 

respeito aos princípios constitucionais da laicidade e da liberdade religiosa de um Estado é 

importante para o exercício pleno da cidadania e dos direitos humanos fundamentais. Qualquer 

atitude ou comportamento que levem ao desvio da finalidade do Estado Democrático de Direito 

será danoso para toda a sociedade. A depender de como ocorre a participação dos evangélicos 

na política nacional, analisando-se se tal participação pode ou não comprometer a laicidade do 

Estado brasileiro, a depender de como a atuação desses líderes religiosos ocorre, antes e durante 

                                                           
96 CENEVIVA, Walter. Laico, mas nem tanto. Folha de São Paulo, 24 de junho de 2000. 
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o processo eleitoral e durante sua atuação política ao exercer o mandato eletivo, é que se pode 

concluir se tal participação é ou não nociva ao princípio da laicidade. 

Sobre esse assunto Saulo Baptista analisa como a política brasileira tem se relacionado 

com as denominações religiosas, mostrando que existe uma participação cada vez maior de 

igrejas pentecostais e neopentecostais na política nacional, mas de forma que põe em dúvida a 

violação do princípio da laicidade: 

A presença constante dos pentecostais na política brasileira trouxe uma dupla 

descontinuidade: ingresso de lideranças sem experiência nesse campo, 

portanto estranhos aos agentes tradicionais, e estabelecimento de uma outra 

linguagem, a da religião, no espaço da política. Esta presença tem gerado mal-

entendidos e mal-estares, por causa do caráter híbrido do modo de fazer 

política desses novos atores: por um, lado, esses confessionalizam a política, 

enquanto na outra ponte de suas atuações politizam a fé. [...] A participação 

pentecostal pós-1986 causou impacto, porque veio como uma operação 

planejada e executada pelas corporações eclesiais e revelou objetivos de clara 

instrumentalização do espaço político, com vistas a obter recursos e 

privilégios para as instituições religiosas, através de práticas clientelistas 

manifestas sem constrangimento97. 

 

Do que foi exposto acima, depreende-se que a religião na política nacional tem 

“confessionalizado a política e politizado a fé”, o que acaba se tornando um desvio de finalidade 

da política do Estado e da fé dos adeptos de uma crença; por consequência, um desvio de 

finalidade do próprio Estado. O desvio de finalidade do Poder Público pode ser verificado nas 

seguintes palavras que mostram em que contexto ocorre o cenário político-religioso no Brasil: 

O interesse pentecostal quanto aos meios públicos de expressão se manifestou, 

principalmente, na conquista de concessões de canis de rádio e televisão. O 

governo Sarney utilizou estes veículos como moedas de troca para os 

constituintes votarem conforme sua orientação. A porcentagem de 

evangélicos que se beneficiou com este esquema equivaleu à que favoreceu o 

conjunto maior de parlamentares. [...] A prorrogação do mandato de Sarney 

                                                           
97 BAPTISTA, Saulo. Pentecostais e neopentecostais na política brasileira. Editora Annablume, São Paulo, 

2009, p. 164. 
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de quatro para cinco anos deveu-se a uma emenda do deputado Matheus 

Iensen, da AD, um dos beneficiados com concessão de emissora de rádio98. 

 

Conclui-se com isso que o Estado brasileiro é laico, como foi afirmado acima. É um 

estado laico e pluralista. A Constituição mostra-se não confessional quando veda ao Estado o 

estabelecimento de uma religião. Proíbe também a relação de dependência ou aliança com 

qualquer Igreja ou denominação religiosa. Todavia, essa vedação constitucional não é 

verificada na íntegra, sendo que o Estado brasileiro é laico, “mas nem tanto”. Isso se verifica 

quando há um desvio de finalidade da atuação, de alguns, mas não de todos, agentes políticos 

que usam a religião e a fé dos fieis num jogo de interesse e corrupção para conseguirem 

interesses particulares em detrimento do interesse coletivo e do patrimônio público, o que não 

é a razão de ser do Estado, da política e da religião. 

Nada há que impeça um pastor, padre ou qualquer religioso de entrar no cenário 

político. Todos os setores sociais podem estar representados na política, isso é democracia e um 

direito legítimo de todos concorrerem às eleições; eleger e ser eleito é um direito de todos.  A 

própria Constituição estabelece o pluralismo político, mas o que não pode ocorrer é o uso da 

religião como instrumento de troca de moeda, sendo que muitas são as consequências desse 

desvio de finalidade: danos para a sociedade e a quebra do princípio da laicidade do Estado 

brasileiro. 

 

 

                                                           
98 BAPTISTA, Saulo. Pentecostais e neopentecostais na política brasileira. Editora Annablume, São Paulo, 

2009, p. 164. 
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2.5 A IMPORTÂNCIA DA LAICIDADE 

 

De todos os regimes adotados pelo Estado como forma de se relacionar com as 

diversas confissões religiosas, o modelo da separação é o melhor. Nesse modelo inexiste uma 

confissão religiosa oficial por parte do Estado e é caracterizado pela liberdade religiosa.  

O Estado não pode ser minimamente laico caso adote o regime da união ou da fusão. Pode-se 

afirmar que a liberdade religiosa está fundamentada no princípio da laicidade. “Ocorre que nem 

sempre a laicidade é levada a sério. Na França e, por vezes, na Inglaterra o princípio da laicidade 

é levado ao extremo”99. Isso acontece quando se proíbe o cidadão de usar símbolos religiosos, 

tais como crucifixos e vestimentas muçulmanas e judias nas escolas públicas. 

Historicamente a união entre Igreja-Estado resultou em restrições à liberdade 

religiosa, como ocorreu durante as inquisições portuguesa, espanhola e italiana. Também, os 

Estados teocráticos não concedem liberdade religiosa, cite-se, como exemplo os países 

islâmicos nos quais não existe pluralismo religioso. “Entretanto, o discurso do Islã moderno é 

pela liberdade religiosa, tendo por fundamento o próprio Alcorão100”. 

A importância do princípio da laicidade quando adotado no modelo da separação 

entre Igreja e Estado também fica demonstrada quando ele é comparado com o Estado 

comunista e ateu onde não há liberdade religiosa. É importante analisar a existência de dois 

discursos acerca da liberdade religiosa. Existe um discurso que prega a liberdade de religião, 

                                                           
99 SORIANO, Aldir Guedes. Direitos humanos e liberdade religiosa: da teoria à prática. São Paulo: Kit’s 

Editora. 2012, p.62. 

100 SORIANO, Aldir Guedes. Direitos humanos e liberdade religiosa: da teoria à prática. São Paulo: Kit’s 

Editora. 2012, p.138. 
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concebida como autonomia individual de crer e também como de não crer. Por outro lado, existe 

outro discurso altamente enganoso que é o da liberdade da religião, senão vejamos: 

[...] há outro discurso, altamente enganoso, que preconiza a liberdade da 

religião na sociedade e no mundo. Não se pode olvidar que, segundo o 

pensamento de Feuerbach e Karl Marx, a religião seria instrumento de 

alienação, portanto deveria ser destruída. Daí as hostilidades e perseguições 

religiosas praticadas na União Soviética, durante 70 anos de comunismo. A 

revolução bolchevique prometia a mais ampla liberdade religiosa, entendida 

como liberdade da religião e não como liberdade de religião. O Estado ateu 

não é indiferente em relação à dimensão espiritual, porquanto existe uma 

postura de negação da religião, considerada como ópio do povo. Assim, ao 

adotar o ateísmo como concepção moral do bem e como valor fundante do 

ordenamento jurídico, a exemplo da União Soviética stalinista, o Estado 

assume postura hostil em face da religião101. 

 

Deve-se esclarecer que essa postura hostil à religião não se limitou a Stalin. Na 

atualidade pode-se perceber outros ditadores contemporâneos com a mesma motivação 

ideológica na Coreia do Norte, Cuba e China. A República popular da China foi estabelecida 

formalmente por Mao Tsé-Tung em 1949. O ateísmo foi acolhido como política do Estado e 

também do Partido Comunista Chinês. Essa política revolucionária incluía a eliminação da 

propriedade privada, o incremento da luta de classes e a eliminação de todas as religiões. 

Diante das análises feitas nesse tópico, o princípio da laicidade mostra-se de suma 

importância para a liberdade religiosa, de crença e de culto. 

 

 

 

                                                           
101 SORIANO, Aldir Guedes. Direitos humanos e liberdade religiosa: da teoria à prática. São Paulo: Kit’s 

Editora. 2012, p.138, 139. 
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2.6 A QUESTÃO DO ALISTAMENTO MILITAR NO ESTADO LAICO  

 

A questão do alistamento militar recebeu um amparo legal na Carta Constitucional que 

merece uma devida atenção na medida em que mostra um exemplo específico e oportuno para 

o tema desta pesquisa: A Liberdade Religiosa e o Sábado como Dia Sagrado para os 

Adventistas do Sétimo Dia. Todos os jovens, em idade de se alistarem para as Forças Armadas, 

devem fazê-lo por ser uma obrigação legal a todos imposta. Aqueles que, em tempo de paz, 

alegarem imperativo de consciência e não desejarem pegar em armas ou receber treinamento 

militar, deverá prestar serviço alternativo, sob pena de perder seus direitos políticos. 

Analise-se o que diz a Carta Magna: 

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará 

nos casos de: 

 I – Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado; 

 II – Incapacidade civil absoluta;  

III – Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;  

IV – Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos 

do art. 5º, VIII102; 

Percebe-se como o texto constitucional prevê a possibilidade de perda ou suspensão 

dos direitos políticos no caso específico do inciso IV que contempla a recusa de cumprir 

obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do artigo 5º, VIII que trata da 

                                                           
102 Constituição da República Federativa do Brasil. Editora Saraiva. 35ª edição. 2012. 
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escusa de consciência. Esse dispositivo constitucional combinado com o artigo 143 que prevê 

o serviço alternativo aos que alegarem imperativo de consciência, ou escusa de consciência, 

juntos concedem o direito a qualquer pessoa que, por motivo de sua crença não desejar pegar 

em armas ou receber treinamento militar durante o período que estive servindo às Forças 

Armadas, prestar serviço alternativo. 

Diz o mencionado artigo: 

 

Art. 143.  O serviço militar é obrigatório nos termos da lei.  

§ 1º Às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo 

aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, 

entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção 

filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente 

militar103. 

 

Como foi visto acima, o artigo 143, § 1º, da Lei Básica afirma competir às Forças 

Armadas, nos termos da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após 

alistados, exprimirem a impossibilidade de prestar atividades essencialmente castrenses por 

imperativo de consciência, decorrente de religião ou de convicção filosófica ou política.  

Faz-se necessário, a existência de obrigação a todos imposta, por lei, em benefício da 

sociedade, como é o caso do serviço militar. Ao depois, a privação definitiva dos direitos 

políticos penderá não somente da negativa em cumpri-la, sendo imprescindível que, em instante 

prévio, exija-se, de acordo com lei própria, o cumprimento de prestação alternativa, supridora 

do encargo geral. Somente com a nova rejeição, relativa à obrigação substitutiva, é que poder-

se-á falar na instauração de procedimento para a suspensão da capacidade política 

                                                           
103 Constituição da República Federativa do Brasil. Editora Saraiva. 35ª edição. 2012. 
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Considera-se serviço alternativo o desempenho de atividades de caráter 

administrativo, assistencial, filantrópico, ou mesmo produtivo, no lugar das atividades 

tipicamente militares. Deverá ser prestado em organizações militares, órgãos de formação de 

reservas das Forças Armadas, ou, desde que haja convênios, em órgãos subordinados aos 

Ministérios Civis. 

Esse direito à escusa de consciência comtemplado pela atual Constituição é um 

avanço para o direito fundamental da liberdade religiosa. Um Estado democrático, pluralista, 

e onde há separação entre o Estado e as confissões religiosas, é a melhor forma de dar 

efetividade à liberdade de crença e a liberdade de culto. A laicidade, portanto, está 

intimamente ligada ao direito de qualquer cidadão cumprir suas obrigações diante do Estado 

sem precisar violar as suas convicções religiosas.  

  

2.7 A TOLERÂNCIA E A LIBERDADE RELIGIOSA  

 

A tolerância é um tema intimamente ligado à liberdade religiosa. Tolerar quer dizer 

respeitar o direito alheio, no caso em questão, respeitar o direito que todos têm de ter a sua religião. 

Em matéria religiosa o Estado deve manter-se neutro e propugnar pelo princípio da tolerância. A 

Declaração de Princípios sobre a Tolerância, aprovada pela 28ª reunião da Conferência Geral da 

UNESCO, em Paris, no dia 16 de novembro de 1995, define o que é tolerância: 

 

Artigo 1º - Significado da tolerância 

1.1 A tolerância é o respeito, a aceitação e a apreço da riqueza e da diversidade das 

culturas de nosso mundo, de nossos modos de expressão e de nossas maneiras de 

exprimir nossa qualidade de seres humanos. É fomentada pelo conhecimento, a abertura 

de espírito, a comunicação e a liberdade de pensamento, de consciência e de crença. A 

tolerância é a harmonia na diferença. Não só é um dever de ordem ética; é igualmente 

uma necessidade política e jurídica. A tolerância é uma virtude que torna a paz possível 

e contribui para substituir uma cultura de guerra por uma cultura de paz. 
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1.2 A tolerância não é concessão, condescendência, indulgência. A tolerância é, antes 

de tudo, uma atitude ativa fundada no reconhecimento dos direitos universais da pessoa 

humana e das liberdades fundamentais do outro. Em nenhum caso a tolerância poderia 

ser invocada para justificar lesões a esses valores fundamentais. A tolerância deve ser 

praticada pelos indivíduos, pelos grupos e pelo Estado. 

 

 

É interessante notar que a tolerância abrange, dentre outros aspectos, a liberdade de 

pensamento, de crença, de consciência. A tolerância envolve a harmonia na diferença. Deve ser 

uma atitude fundada no reconhecimento dos direitos universais da pessoa humana e das 

liberdades fundamentais do outro. Conclui-se com isso que a tolerância impõe o dever de se 

respeitar as convicções e as crenças do outro, o dever de respeitar as opiniões divergentes, 

aceitar que as pessoas possam desfrutar da mesma liberdade que elas possuem. A tolerância 

deve andar de mãos dadas com o princípio constitucional da isonomia, já que a isonomia quer 

dizer tratamento igual para todos. Afinal todos são iguais perante à lei, sem discriminação de 

qualquer natureza como reza o texto constitucional (artigo 5º, caput). 

Nunca a tolerância se fez tão necessária no mundo de hoje. Quando a referida 

Declaração de Princípios sobre a Tolerância foi aprovada, o mundo vivia o problema do 

terrorismo. Hoje, o terrorismo tem demonstrado um dos maiores problemas da atualidade. Daí 

a importância e a necessidade cada vez maior do mundo pregar e viver a tolerância. 

John Locke, um defensor da tolerância, expressou-se da seguinte forma sobre esse 

tema: 

[...] respondo-lhe, com brevidade, que a considero como sinal principal e 

distintivo de uma verdadeira igreja. Porquanto, seja o que for que as pessoas 

alardeiem da Antiguidade de lugares e nomes, ou do esplendor de seu ritual; 

outras da reforma de sua doutrina, e todas da ortodoxia de sua fé (pois toda a 

gente é ortodoxa para si); tais alegações, e outras semelhantes, revelam mais 

propriamente a luta de homens para alcançar o poder e domínio do que sinais 

da igreja de Cristo. Se um homem possui todas aquelas coisas, mas lhe falta 
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caridade, brandura e boa vontade para com todos os homens, mesmo para com 

os que não forem cristãos, ele não corresponde ao que é um cristão104.” 

 

E continua Locke, em seu discurso sobre a tolerância, no que se refere ao pensamento 

encontrado na Bíblia sobre a tolerância: 

[...] O evangelho declara, frequentemente, que os verdadeiros discípulos de 

Cristo devem esperar sofrer perseguição; mas que a verdadeira Igreja de Cristo 

deve perseguir e censurar a outrem, ou obrigá-lo através da força, da espada e 

do fogo a abraçar sua fé e doutrinas, não me recordo de ter lido isso em 

nenhuma parte do Novo Testamento105. 

 

John Locke considerava ser da essência do cristianismo jamais ter uma atitude de 

intolerância para com as outras religiões, denominações religiosas, crenças ou convicções. Esse 

princípio de tolerância deve ser um dever de qualquer credo ou religião; deve ser aplicado não 

apenas no cristianismo, mas é um dever de todas as religiões praticá-lo, todos os povos, nações, 

raças. 

Soriano faz um questionamento importante a respeito da tolerância religiosa. Quando 

existe um conflito entre o direito de liberdade de expressão e a liberdade religiosa (liberdade 

que deve ser conjugada com o princípio da tolerância), qual deve prevalecer? 

É possível expressar o pensamento religioso sem violar o dever à tolerância? 

Essa questão envolve o conflito entre a liberdade de expressão e a liberdade 

religião. Liberdade de expressão é um direito assegurado pelas constituições 

e pelos tratados internacionais de direitos humanos. Esse direito, por vezes, 

colide com a liberdade religiosa e o sentimento religioso. A propósito disso, o 

pensamento liberal de John Milton e John Locke pende no sentido da liberdade 

de expressão. A liberdade religiosa não significa, nesta linha de raciocínio, 

que crenças religiosas não possam sofrer críticas e objeções. Não se pode 

                                                           
104 LOCKE, John. Carta acerca da tolerância. In: Discursos, Ensaios e Conferências. São Paulo: Abril 

Cultural, 1973, p. 9. 

105 LOCKE, John. Carta acerca da tolerância. In: Discursos, Ensaios e Conferências. São Paulo: Abril Cultural, 
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esperar que as religiões sejam colocadas em uma redoma de vidro, totalmente 

imunes às críticas106. 

 

Isso quer dizer que o dever de tolerância religiosa não significa que não se possa 

admoestar ou tentar persuadir. A liberdade de expressão concede o direito de tentar persuadir. 

E tentar persuadir alguém jamais será sinônimo de usar a força, a violência, a coerção ou a 

coação. Segundo John Locke “Todo o homem tem o direito de admoestar, exortar, convencer a 

outrem do erro e persuadi-lo, através do raciocínio a aceitar a sua opinião”107.      

  John Milton “defendeu o desestabelecimento como única forma eficaz de obter a 

ampla tolerância. Ao invés de forçar a consciência de um homem, o governo deve reconhecer 

a força persuasiva do evangelho108”. “Além de John Locke e John Milton, muitos filósofos 

escreveram sobre a tolerância como recomendação da Bíblia Sagrada. Tais filósofos também 

perceberam que a intolerância também não pode ser sustentada pelas Escrituras”109. São 

exemplos, John Locke, na sua obra “Carta sobre a tolerância” e Voltaire em seu “Tratado sobre 

a tolerância”. 

Soriano apresenta uma lista dos pensadores, em ordem cronológica, que defenderam a 

liberdade religiosa ou a tolerância, com base no direito natural:  

Tertuliano (Apologia -197); Tomas More (A Utopia – 1516); Jean Bodin 

(Tritè de la Republique – 1576); Hugo Grotius (Jure Belli ac Pacis – 1625); 

                                                           
106 SORIANO, Aldir Guedes. Direitos humanos e liberdade religiosa: da teoria à prática. São Paulo: Kit’s 

Editora. 2012, p.138, 148. 

107 LOCKE, John. Carta acerca da tolerância. In: Discursos, Ensaios e Conferências. São Paulo: Abril Cultural, 

1973, p. 12. 

108 https://pt.wikipedia.org/wiki/John_Milton#Toler.C3.A2ncia_religiosa. Acesso em 02/10/20017. 

109 SORIANO, Aldir Guedes. Direitos humanos e liberdade religiosa: da teoria à prática. São Paulo: Kit’s 

Editora. 2012, p.151. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/John_Milton#Toler.C3.A2ncia_religiosa
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Spinoza (Traetatus theologico -politicus – 1670); John Locke (Carta sobre 

Tolerância – 1689); Voltaire (Tratado sobre Tolerância – 1763)110. 

 

Tertuliano, como já foi visto no início, durante a cristianização do Império Romano, 

com a perseguição realizada pelos imperadores aos cristãos, os quais se recusavam a oferecer 

sacrifícios pagãos, começou a falar sobre a libertas religionis, liberdade religiosa. Tertuliano 

em sua obra Apologia defendeu a liberdade religiosa dos cristãos. Para Tertuliano, a liberdade 

religiosa era um direito natural inalienável. 

Tomas More, em sua obra Utopia, defendeu o ideal de uma sociedade onde deveria 

haver tolerância religiosa, onde não se poderia prejudicar ninguém em nome da religião, a 

intolerância e o fanatismo deveriam ser punidos com o exílio e a servidão, o povo poderia 

escolher suas crenças e os vários cultos poderiam coexistir em harmonia ecumênica. 

No plano lógico, Jean Bodin (1530-1596), em Colloquium heptaplomeres 

(1593), preconiza a possibilidade da paz religiosa pela volta a uma religião 

natural, antidogmática; Hugo Grócio (1583-1645), em De jure belli ac pacis 

(1625) defende que a imposição do cristianismo pelas armas era contrária à 

razão; e Michel de Montaigne (1533-1592) fará a defesa da liberdade de 

consciência a partir de uma perspectiva cética e relativista (Ensaios, 1580)111. 

Segundo Thiago da Silva Paz e Érico Andrade Marques de Oliveira, John Locke e 

Baruch Spinoza podem ser considerados como os mais notáveis representantes de duas 

tradições distintas no que diz respeito às discussões sobre tolerância, segundo eles: 

 Locke fazia sua defesa da tolerância de um ponto de vista estritamente 

teológico, fundamentado na tradição arminiana com a qual simpatizava e 

visando sempre a salvação das almas dos crédulos, enquanto Spinoza 

                                                           
110SORIANO, Aldir Guedes. Direitos humanos e liberdade religiosa: da teoria à prática. São Paulo: Kit’s 

Editora. 2012, p.151. 

111 https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/386330/mod_resource/content/1/aula4_Tolerancia_ago15.pdf f. 

Acesso em 03/10/2017. 
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abordava o tema do ponto de vista do republicanismo e tendo por base seu 

ideal de liberdade filosófica...112 

 

Como foi dito acima Locke buscava a salvação das almas, na sua defesa pela 

tolerância, fundamentado na tradição arminiana113. Importante acrescentar que Locke em sua 

“primeira Carta sobre a Tolerância, defende a separação entre o Estado e a religião como 

elemento crucial para a tolerância entre os homens, que têm, naturalmente, interesses e  opiniões 

diversas e não raros conflitantes114”. 

Para concluir, importante acrescentar a contribuição do filósofo e escritor François-

Marie Arouet, mais comumente conhecido como Voltaire, em seu Tratado sobre Tolerância, 

escrito em 1763. Voltaire foi influenciado por John Locke, Hobbes e Isaac Newton. Em seu 

Tratado sobre a tolerância, observou que o Império Romano não foi tão intolerante e que “nós, 

cristãos, é que fomos perseguidores, carrascos e assassinos! E de quem? De nossos irmãos. Nós 

é que destruímos cidades, com o crucifixo ou a Bíblia na mão, e não cessamos de derramar 

sangue e de acender fogueiras...”115 

Diante do que foi exposto, não se pode refutar a importância da tolerância para a 

liberdade religiosa, de crença e de culto, promovendo a paz na sociedade e concretizando o 

                                                           
112 PAZ, Thiago da Silva; OLIVEIRA, Érico Andrade Marques de. Spinoza, Locke e as discussões acerca da 

tolerância nos princípios da modernidade. XIII jornada de ensino, pesquisa e extensão – JEPEX  2013 – 

UFRPE: Recife, 09 a 13 de dezembro. 

113 O arminianismo é uma escola de pensamento soteriológica (doutrina da salvação), baseada sobre ideias 

do holandês Jacobus Arminius (1560 - 1609) e seus seguidores históricos, os remonstrantes. A aceitação 

doutrinária se estende por boa parte do cristianismo desde os primeiros argumentos entre Atanásio e Orígenes, até 

a defesa de Agostinho de Hipona do "pecado original. https://pt.wikipedia.org/wiki/Arminianismo. Acesso em 

17/01/2018. 

114 PAZ, Thiago da Silva; OLIVEIRA, Érico Andrade Marques de. Spinoza, Locke e as discussões acerca da 

tolerância nos princípios da modernidade. XIII jornada de ensino, pesquisa e extensão – JEPEX  2013 – 

UFRPE: Recife, 09 a 13 de dezembro. 

115 VOLTAIRE. Tratado sobre a tolerância. São Paulo: Martins Fontes, 2000, pp. 39 e ss. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Soteriologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Baixos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jacobus_Arminius
https://pt.wikipedia.org/wiki/Remonstrante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atan%C3%A1sio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Or%C3%ADgenes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agostinho_de_Hipona
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pecado_original
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arminianismo


86 
 

Estado democrático de direito. Em uma sociedade pluralista e sem discriminação religiosa, a 

tolerância é um princípio que deve ser preservado. Sem dúvida, a tolerância contribui também 

para o processo de inclusão social. Como afirma Norberto Bobbio: “o núcleo da ideia de 

tolerância é o reconhecimento do igual direito a conviver, que é reconhecido a doutrinas 

opostas116.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
116 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1996, p. 213. 
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PARTE III 

CAPÍTULO III- A IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA E A GUARDA 

DO SÁBADO COMO DIA SAGRADO   

  

3.1.   A HISTÓRIA DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA  

 

Quem são os adventistas do sétimo dia? Em que acreditam? Como e de onde surgiram? 

Qual a importância e a fundamentação para a guarda do sábado para os adventistas? Por que os 

adventistas do sétimo dia consideram o sábado um dia sagrado? Como essa igreja conceitua o 

tema da santidade relacionado ao sábado? Que comportamento pode ser considerado profano 

na guarda do sábado? Quais os conceitos formados pelos adventistas do sétimo dia sobre a 

liberdade de consciência e a laicidade do Estado?  Quais são as dificuldades enfrentadas pelos 

adventistas do sétimo dia na guarda do sábado? E, por fim, quais seriam as soluções para os 

adventistas poderem guardar o dia que consideram sagrado sem deixar de cumprir com seus 

deveres nas relações de trabalho, de estudo, de participação em concursos públicos e demais 

deveres e direitos civis? São essas indagações que serão respondidas ao longo desse capítulo. 

3.1.1 O MOVIMENTO MILERITA E O GRANDE DESAPONTAMENTO 

 

A igreja adventista do sétimo dia possui as seguintes características: é uma 

denominação cristã protestante, restauracionista117, trinitariana118, sabatista, não-

                                                           
117 Restauracionismo ou Primitivismo Cristão é a postura histórico-teológica presente em algumas 

denominações religiosas que creem que o cristianismo histórico apostatou em algum ponto de sua existência, sendo 

necessário restaurar o cristianismo primitivo da era apostólica. https://pt.wikipedia.org/wiki/Restauracionismo. 

Acesso em 28/11/2017. 

118 Trinitarianismo é o ensino de que Deus é triúno, que Ele tem Se revelado em três Pessoas co-iguais e co-

eternas. https://www.gotquestions.org/Portugues/trinitarianismo.html. Acesso em 28/11/2017. 

https://www.gotquestions.org/Portugues/trinitarianismo.html
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cessacionista119, mortalista120 e aniquilacionista121 que se distingue pela observância do sábado, 

o sétimo dia da semana e pela crença no segundo advento de Jesus Cristo à Terra. 

A Igreja Adventista do Sétimo Dia nasceu do movimento adventista ou milerita. O 

milerismo foi um movimento criado por Guilherme Miller (1782-1849), de onde surge o nome. 

Miller nasceu em Pittsfield, em Massachesetts, Estados Unidos, em fevereiro de 1782. Em 1804 

tornou-se deísta122, filosofia que adotou por doze anos. Mas descobriu depois que sua visão 

deísta não lhe dava felicidade após a morte. Para além do túmulo tudo era escuro e sombrio. 

Miller sempre se questionava: O que era a eternidade?  Por que existia a morte? Quanto mais 

pensava, mais difusas eram suas conclusões. 

Depois de passar 12 anos sendo deísta, tornou-se batista. Após estudar intensiva e 

extensivamente a bíblia percebeu que o santuário mencionado nas profecias de Daniel 8:14 

referia-se à Terra e a purificação do mesmo ao retorno de Jesus. Miller utilizou o princípio de 

interpretação que reconhece que em profecia um dia profético, simboliza um ano literal. Ao ler 

                                                           
119 Cessacionismo é a visão cristã na qual se formula que parte dos chamados dons do Espírito Santo, apesar de 

terem sido de fundamental utilidade e importância nos primórdios da igreja cristã, cessaram de existir ainda no 

período da Igreja Primitiva.  https://pt.wikipedia.org/wiki/CessacionismoPrimitiva. Acesso em 28/11/2017. 

120 Mortalismo cristão é a crença de que a alma morre, e que o "sono" da morte é inconsciente. 

Esta doutrina também é chamada de Estado Inconsciente dos Mortos. Outro nome que esta doutrina recebe é 

de Sono da alma. https://pt.wikipedia.org/wiki/Mortalismo_crist%C3%A3o. acesso em28/11/2017. 

121 Aniquilacionismo é uma doutrina escatológica minoritária que diz que as almas dos pecadores serão 

aniquiladas após a morte de seus corpos físicos. É seguida entre outras denominações, como os Anabatistas, 

e Adventistas (assim como eram os anabatistas, a última é considerada fundamentalista) com o fundamento de que 

a tortura eterna aos pecadores, defendidas por outras doutrinas, é incompatível com o caráter amoroso do Deus 

cristão. https://pt.wikipedia.org/wiki/Aniquilacionismo. Acesso em 28/11/2017. 

122 O deísmo (do latim, deus) é uma posição filosófica naturalista que acredita na criação do universo por uma 

inteligência superior (que pode ser Deus, ou não), através da razão, do livre pensamento e da experiência pessoal, 

em vez dos elementos comuns das religiões teístas como a revelação direta, ou tradição. A existência de 

um Criador ou Organizador do Universo (comparável ao Demiurgo do filósofo grego Platão), é a primeira causa 

da filosofia deísta. Em palavras mais simples: um deísta é aquele que está inclinado a afirmar a existência de um 

criador, mas não pratica nenhuma religião, não negando a realidade de um mundo completamente regido pelas leis 

naturais e físicas. A interpretação de Deus pode variar para cada deísta. John Locke e Voltaire foram defensores 

do deísmo. Voltaire acreditava que para chegar a Deus não era preciso ir à igreja, mas sim a razão. 
https://pt.wikipedia.org/wiki/De%C3%ADeísmo. Acesso em 19/10/17. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dons_do_Esp%C3%ADrito_Santo
file:///C:/Users/marjorie/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Igreja%20Primitiva.%20%20https:/pt.wikipedia.org/wiki/CessacionismoPrimitiva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cren%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Morte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inconsciente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mortalismo_crist%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escatologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pecador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anabatistas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adventistas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fundamentalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aniquilacionismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Naturalismo_(filosofia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Livre_pensamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Te%C3%ADsta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revela%C3%A7%C3%A3o_divina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Demiurgo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/De%C3%ADeísmo
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na versão King James o capítulo 9 de Daniel chegou a uma conclusão. Cristo retornaria à Terra 

no ano de 1843. Os comentários da versão inglesa, tomavam como ponto de partida para a 

profecia das 70 semanas de Daniel 9, e o sétimo ano do reinado de Artaxerxes, ou seja, o ano 

457 a.C. 7 a. C e se cumpriam em 1843.   

Guilherme Miller, não foi o único nem o primeiro a chegar a estas conclusões. Sem o 

saber, Miller desenvolveu as ideias do jesuíta Manuel Lacunza (1731-1801). Miller passou a 

pregar sobre o iminente retorno de Cristo no ano de 1843, em vários lugares e seus seguidores 

cresceram, formando um grande movimento. O movimento milerita alcançou o número de 1 

milhão de seguidores. A esse respeito assim se expressa Loughborough (1832-1924): 

 

O que aconteceu no movimento nos Estados Unidos aconteceu também em outros 

países. A partir de 1840, em vez de haver uns poucos indivíduos espalhando suas 

publicações, dezenas saltaram à frente, por assim dizer, para proclamarem esse 

clamor. Na Inglaterra, apenas da Igreja Anglicana, havia 700 ministros proclamando 

a mensagem, sem contar dezenas de pessoas envolvidas na mesma obra. Em mais de 

20 das principais nações da Terra, uma mensagem se espalhava com tamanho zelo 

que levou os observadores a dizer: “Esse povo está lavando isso verdadeiramente a 

sério!”.123  

 

Todavia, a volta de Jesus não ocorreu no ano de 1843. Foi aí que surgiu a contribuição 

de um ministro protestante milerita chamado Samuel S. Snow (1806-1870). Para ele, a volta de 

Jesus ocorreria de acordo com o calendário judaico dos caraítas em 22 de outubro de 1844. 

Mais uma vez, a volta de Jesus não ocorreu. O dia 23 de outubro trouxe uma amarga verdade: 

Jesus Cristo não voltou. Foi o que ficou conhecido como o Grande Desapontamento. No dia 10 

de novembro de 1844 através de uma declaração oficial os responsáveis pelo movimento 

reconheceram o seu erro quanto à interpretação profética do acontecimento. O evento ocorrido 

                                                           
123  LOUGHBOROUGH, John Norton. O Grande Movimento Adventista. Casa Publicadora Brasileira. São 

Paulo. 2014. p. 103. 
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no dia 22 de outubro de 1844 não tratava-se da volta de Jesus, mas sim de eventos celestiais 

relatados no livro de Hebreus: a purificação do Santuário celestial por Jesus Cristo no Céu. 

 Após o Grande Desapontamento várias Igrejas se formaram: The Evangelical 

Adventists em 1858; Advent Christans em 1861 e a Igreja Adventista do Sétimo Dia em 1863. 

Estes são alguns exemplos. Porém, a Igreja Adventista do Sétimo Dia não foi fundada por 

Guilherme Miller, embora tenha sido fruto do movimento milerita que aguardava o segundo 

advento de Jesus Cristo à Terra. O surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia será visto 

adiante. 

 

   3.1.2 O SURGIMENTO DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA 

    

A maioria dos mileritas acabaram desanimando diante do desapontamento, quando 

Jesus não voltou, conforme esperavam, mas vários grupos continuaram estudando a bíblia. 

Estes grupos reconheceram que a interpretação da profecia estava errada; ela não se tratava da 

volta de Jesus, mas do ministério de Cristo no Santuário celestial, descrito na epístola aos 

Hebreus. Um desses grupos que se formou foi composto por Joseph Bates, Ellen White, Tiago 

White, Hiram Edson, John Andrews, John Loughborough e Urias Smith. Através do contato 

com os Batistas do Sétimo Dia, reconheceram que o sábado do sétimo dia deveria ser observado 

como dia sagrado.  

Em 1844 Ellen White teve sua primeira visão. Ao longo de sua vida teve cerca de 2000 

visões e escreveu cerca de 100.000 páginas. Ela valorizava a bíblia como regra de fé e norma 

para todos os crentes. Nos seus escritos lutou contra o fanatismo religioso. Escreveu sobre 

vários temas, incluindo teologia, evangelização, vida cristã, educação, saúde, dando ênfase ao 
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vegetarianismo.  É uma das escritoras mais traduzidas da história da literatura mundial. Nunca 

se considerou como profetisa, mas como mensageira do Senhor. 

Hoje, a Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje possui 28 crenças. Mas, sua ênfase está 

no segundo advento de Jesus Cristo e na guarda do sábado, como dia sagrado. Daí o nome da 

Igreja: Adventista do Sétimo Dia. Ela foi criada oficialmente em 21 de maio de 1863. Sua sede 

é em Silver Spring, Maryland, Estados Unidos. Possui mais de 20 milhões de membros e cerca 

de 80.000 igrejas organizadas. Está presente em 216 países. A Igreja atua através de numerosas 

escolas, universidades, hospitais, clínicas médicas móveis, programas de canais de televisão, 

abrigos, orfanatos, asilos, fábricas de alimentos naturais e editoras em todo o mundo. Possui 

uma importante organização de ajuda humanitária: a ADRA (Agência Adventista de 

Desenvolvimento e Recursos Assistenciais). 

 

3.1. O CONTEXTO TEOLÓGICO DO ADVENTISMO 

 

 “O Adventismo não nasceu no vácuo124”. Ele possui algumas raízes teológicas que 

influenciaram muito a formação das doutrinas adventistas e da própria Igreja Adventista do 

Sétimo Dia. O adventismo recebeu influência dos anabatistas, dos metodistas, da conexão 

cristã, dos restauracionistas. 

A Reforma Protestante de Martinho Lutero teve como principal tema a justificação 

pela fé. Porém, muitos dogmas ainda seriam mudados de acordo com o ensinamento bíblico 

mas que não foram empreendidos pela Reforma do século XVI, como o batismo infantil, a 

separação entre a igreja e o estado etc. Os anabatistas, por exemplo eram contrários ao batismo 

                                                           
124 KNIGHT, George R. Em Busca de Identidade. O Desenvolvimento das Doutrinas Adventistas do Sétimo 

Dia.2005. p. 28.  
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infantil e advogava a separação entre igreja e estado, pretendendo um retorno completo às 

Escrituras, ou sola scriptura125. 

George Knight mostra como os anabatistas exerceram forte influência no adventismo 

do século XIX na América do Norte: 

 

Embora seja verdade que o conceito adventista de salvação pela graça 

mediante a fé tenha vindo dos principais reformadores, a orientação teológica 

do adventismo tem mais a ver com aquilo que os historiadores eclesiásticos 

chamam de a Reforma Radical ou os anabatistas. Enquanto o tronco principal 

da Reforma conservou crenças como o batismo infantil e o patrocínio estatal 

da igreja, os anabatistas rejeitaram ambas as doutrinas como antibíblicas. Em 

vez disso, eles preconizavam uma igreja de crentes em que o batismo fosse 

precedido pela fé e que defendesse a separação entre Igreja e Estado. [...] O 

anabatismo pretendia um retorno completo aos ensinos da Bíblia.[...] Os 

anabatistas nunca exerceram muito impacto institucional sobre a religião 

norte-americana do começo do século 19. Porém, o espírito anabatista 

literalmente permeou as denominações evangélicas da época.126 

 

O movimento restauracionista não aconteceu somente no século 19 na América do 

Norte. Ele esteve presente no período medieval, com os Valdenses127, com os Franciscanos128 

                                                           
125 Sola Scriptura, segundo a Reforma Protestante, é o princípio segundo o qual a Bíblia tem absoluta primazia 

ante a Tradição legada pelo magistério da Igreja Cristã, quando, os princípios doutrinários entre esta e aquela 

forem conflitantes. A Reforma não rejeita a Tradição, e ela continua a ser usada como legitimadora para qualquer 

assunto não declarado pela Bíblia. Se houver divergências entre Bíblia e tradição, a Bíblia terá primazia 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sola_scriptura. Acesso em 19/10/2017. 

126 KNIGHT, George R. Em Busca de Identidade. O Desenvolvimento das Doutrinas Adventistas do Sétimo 

Dia.2005. p. 30. 

127 Os valdenses são uma denominação cristã que teve sua origem entre os seguidores de Pedro Valdo na Idade 

Média e subsiste hoje como um grupo etnorreligioso na Itália e Uruguai nas igrejas Valdense e Evangélica 

Valdense do Rio da Prata, além de descendentes na Alemanha, Estados Unidos e França. Desde o início, os 

valdenses afirmavam o direito de cada fiel de ter a Bíblia em sua própria língua, sendo esta a fonte de toda 

autoridade eclesiástica. https://pt.wikipedia.org/wiki/Valdenses. Acesso em 28/11/2017. 

128 A ordem dos franciscanos foi fundada por São Francisco de Assis, na Itália, em 1209. Ele era filho de um 

abastado comerciante, que respondeu ao chamado de Deus, que lhe falou do crucifixo de São Damião: "Vai e 

reconstrói a minha Igreja". Os seus membros, de acordo com o espírito do fundador, nada deveriam possuir, 

estando obrigados a viver o mais pobremente possível, adotando uma vida extremamente simples, em pregação, 

dando exemplos de humildade e devoção. https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_dos_Frades_Menores. Acesso em 

20/11/2017. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Reforma_Protestante
https://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADblia
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Denomina%C3%A7%C3%B5es_Crist%C3%A3s
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_M%C3%A9dia
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e os Hussitas. A Reforma Protestante de Lutero foi um tipo de restauracionismo. Na Inglaterra 

dos séculos 16 e 17 os movimentos restauracionistas dos protestantes foram chamados de 

puritanos. A Conexão Cristã foi um ramo do movimento restauracionista importante para os 

Adventistas do Sétimo Dia, exercendo uma significativa influência: 

 

Tiago White e José Bates (dois dos três fundadores do adventismo) eram 

membros da Conexão Cristã. Além disso, Josué V. Himes (O segundo líder 

milerita mais influente) também era ministro conexionista. De modo geral, a 

Conexão causou grande impacto sobre o adventismo milerita e o posterior 

adventismo sabatista.129 

 

Uma terceira influência foi o movimento metodista. Para esse movimento, Cristo 

morreu por todas as pessoas, descartando assim a predestinação dos seres humanos. Por 

possuírem livre arbítrio, as pessoas podem escolher a salvação ou não. Mas a salvação é uma 

porta aberta para todos. Mais uma vez contamos com o esclarecimento de George Knight no 

que se refere a influência do movimento metodista na Igreja Adventista do Sétimo Dia: 

 

O movimento metodista ou wesleyano teve importância especial para os 

adventistas do sétimo dia porque sua terceira fundadora, Ellen G. White, 

cresceu na Igreja Metodista Episcopal. Como o restauracionismo, a teologia 

metodista invadiu a América do Norte no começo do século 19. O metodismo 

era não somente a denominação que mais crescia na época, mas sua ênfase no 

livre-arbítrio (oposto à perspectiva predestinacionista do legado puritano) 

parecia alinhar-se com a experiência de uma nação marcada pela mentalidade 

pioneira, segundo a qual tudo podia ser realizado, se alguém desejasse e 

trabalhasse por aquilo.130 

 

 

 

                                                           
129 KNIGHT, George R. Em Busca de Identidade. O Desenvolvimento das Doutrinas Adventistas do Sétimo 

Dia.2005. p. 31. 

130  KNIGHT, George R. Em Busca de Identidade. O Desenvolvimento das Doutrinas Adventistas do Sétimo 

Dia.2005. p. 31. 
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3.2   OS DOGMAS DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA 

 

A Igreja Adventista do Sétimo Dia possui hoje 28 crenças fundamentais. Embora os 

dois grandes pilares dessa Igreja sejam o segundo advento de Jesus Cristo e a guarda do sábado 

do sétimo dia, outras crenças também fazem parte do seu corpo doutrinário. De acordo com a 

Associação Ministerial da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, são elas:  

1- As Escrituras Sagradas – As Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, 

são a Palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina. Os autores inspirados falaram e 

escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nesta Palavra, Deus transmite à humanidade 

o conhecimento necessário para a salvação.  

2- A Trindade- Há um só Deus: Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de três 

Pessoas co-eternas. Deus é imortal, onipresente, onisciente, acima de tudo e sempre presente. 

Ele é infinito e está além da compreensão humana, mas é conhecido por meio de sua auto-

revelação. Deus, que é amor, para sempre é digno de culto, adoração e serviço por parte de toda 

a criação. 

3- O Pai – Deus, o Eterno Pai, é o criador, o originador, o mantenedor e o soberano 

de toda a criação. Ele é justo e santo, compassivo e clemente, tardio em irar-se e grande em 

constante amor e fidelidade. As qualidades e os poderes manifestos no Filho e no Espírito Santo 

também são os mesmos no Pai. 

4- O Filho – Deus, o Filho Eterno, encarnou-se como Jesus Cristo. Por meio dele 

foram criadas todas as coisas, é revelado o caráter de Deus, efetuada a salvação da humanidade 

e julgado o mundo. Sendo para sempre verdadeiramente Deus, Ele se tornou também 

verdadeiramente humano, Jesus, o Cristo. Sofreu e morreu voluntariamente na cruz por nossos 

pecados e em nosso lugar, foi ressuscitado dentre os mortos e ascendeu ao Céu para ministrar 
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no santuário celestial em nosso favor. Virá outra vez, em glória, para o livramento final de seu 

povo e a restauração de todas as coisas. 

5- O Espírito Santo - Deus, o Espírito Santo, desempenhou uma parte ativa com o 

Pai e com o Filho na criação, encarnação e redenção. Ele é uma pessoa tanto quanto o Pai e o 

Filho. Inspirou os escritores das Escrituras. Encheu de poder a vida de Cristo. Atrai e convence 

os seres humanos; e os que se mostram sensíveis são renovados e transformados por Ele à 

imagem de Deus.  

6- A criação - Deus comunica por meio das Escrituras o relato autêntico e histórico 

de sua atividade criadora. Ele criou o universo e, em uma criação recente, de seis dias, o Senhor 

fez “os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há e descansou no sétimo dia (Ex 20:11). Assim, 

Ele estabeleceu o sábado como memorial perpétuo da obra que Ele realizou e terminou em seis 

dias literais que, junto com o sábado, constituem a mesma unidade temporal que hoje chamamos 

de semana. O primeiro homem e a primeira mulher foram formados à imagem de Deus como 

obra-prima da criação, foi-lhes dado domínio sobre mundo e atribuiu-se-lhes a responsabilidade 

de cuidar dele.  

7- A natureza da humanidade – o homem e a mulher foram formados à imagem de 

Deus com individualidade, o poder e a liberdade de pensar e agir. Conquanto tenham sido 

criados como seres livres, cada um é uma unidade indivisível de corpo, mente e espírito, e 

dependente de Deus quanto à vida, respiração e tudo o mais. Quando os nossos primeiros pais 

desobedeceram a Deus, negaram sua dependência dele e caíram de sua elevada posição. A 

imagem de Deus nele foi desfigurada, e tornaram-se sujeitos à morte. Seus descendestes 

partilham dessa natureza caída e de suas consequências. Nascem com fraquezas e tendências 

para o mal.  

8- O grande conflito – Toda a humanidade está agora envolvida num grande 

conflito entre Cristo e Satanás quanto ao caráter de Deus, sua lei e sua soberania sobre o 
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universo. Esse conflito se originou no Céu quando um ser criado, dotado de liberdade de 

escolha, por exaltação própria, tornou-se Satanás, o adversário de Deus, e conduziu à rebelião 

uma parte dos anjos. Ele introduziu o espirito de rebelião neste mundo, ao induzir Adão e Eva 

ao pecado. Esse pecado humano resultou na deformação da imagem de Deus na humanidade. 

9- Vida, morte e ressurreição de Cristo – Na vida de Cristo, de perfeita obediência 

à vontade de Deus, e em seu sofrimento, morte e ressurreição, Deus proveu o único meio de 

expiação do pecado humano, de modo que os que aceitam essa expiação pela fé possam ter vida 

eterna, e toda a criação compreenda melhor o infinito e santo amor do Criador. Essa expiação 

perfeita vindica a justiça da lei de Deus e a benignidade de seu caráter; pois ela não somente 

condena o nosso pecado, mas também garante o nosso perdão. A morte de Cristo substituinte e 

expiatória, reconciliadora e transformadora. A ressurreição corpórea de Cristo proclama a 

vitória final sobre o pecado e a morte para os que aceitam a expiação.  

10- A experiência da salvação – Em infinito amor e misericórdia, Deus fez com que 

Cristo, que não conheceu pecado, se tornasse pecado por nós, para que nele fôssemos feitos 

justiça de Deus. Guiados pelo Espírito Santo, sentimos nossa necessidade, reconhecemos nossa 

pecaminosidade, arrependemo-nos de nossas transgressões e temos fé em Jesus como Salvador 

e senhor, substituto e exemplo. Essa fé salvadora advém do divino poder da Palavra e é o dom 

da graça de Deus. Por meio de Cristo, somos justificados, adotados como filhos e filhas de 

Deus, e liberdade do domínio do pecado. Por meio do Espírito, nascemos de novo e somos 

santificados; o Espírito renova nossa mente, escreve a lei de Deus, a lei de amor, em nosso 

coração, e recebemos o poder para levar uma vida santa.  

11- Crescimento em Cristo – Com sua morte na cruz, Jesus triunfou sobre as forças 

do mal. Aquele que durante seu ministério terrestre subjugou os espíritos demoníacos, quebrou 

o poder do maligno e confirmou sua condenação do final. A vitória de Jesus nos dá a vitória 
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sobre as forças do mal que ainda procuram nos controlar ao andarmos com Ele em paz, alegria 

e com a certeza do seu amor. Agora, o Espírito Santo habita em nós e reveste-nos de poder. 

12- A Igreja – A igreja é a comunidade de crentes que confessam a Jesus Cristo como 

senhor e salvador.  

13- O remanescente e sua missão – A igreja universal se compõe de todos os que 

verdadeiramente creem em Cristo; mas, nos últimos dias, um tempo de ampla apostasia, um 

remanescente tem sido chamado para fora, a fim de guardar os mandamentos de Deus e a fé de 

Jesus. Esse remanescente anuncia a chegada da hora do juízo, proclama a salvação por meio de 

Cristo e prediz a aproximação de seu segundo advento. 

14- Unidade no corpo de Cristo – A igreja é um corpo com muitos membros, 

chamados de toda nação, tribo, língua e povo. Em Cristo somos uma nova criação; distinções 

de raça, cultura e nacionalidade, e diferenças entre altos e baixos, ricos e pobres, homens e 

mulheres não devem ser motivo de dissensões entre nós. 

15- O batismo – Pelo batismo confessamos nossa fé na morte e na ressurreição de 

Jesus Cristo, e atestamos nossa morte para o pecado e nosso propósito de andar em novidade 

de vida. 

16- A ceia do Senhor – A Ceia do Senhor é uma participação nos emblemas do corpo 

e do sangue de Jesus como expressão de fé nele, nosso senhor e salvador. A preparação envolve 

o exame de consciência, o arrependimento e a confissão. O Mestre instituiu a cerimônia do 

lava-pés para representar renovada purificação, para expressar a disposição de servir um ao 

outro em humildade semelhante à de Cristo e para unir nossos corações em amor. 

17- Dons e ministérios espirituais – Deus concede a todos os membros de sua igreja, 

em todas as épocas, dons espirituais que cada membro deve empregar em amoroso ministério 

para o bem comum da igreja e da humanidade. De acordo com as Escrituras, esses dons 
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abrangem ministérios como a fé, cura, profecia, proclamação, ensino, administração, 

reconciliação, compaixão e serviço abnegado e caridade para ajuda e animação das pessoas. 

18- O dom de profecia – As Escrituras revelam que um dos dons do Espírito Santo 

é a profecia. Esse dom é a característica da igreja remanescente e nós cremos que ele foi 

manifestado no ministério de Ellen G. White. Seus escritos falam com autoridade profética e 

proveem consolo, orientação, instrução e correção para a igreja. Eles também tornam claro que 

a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo ensino e experiência. 

19- A lei de Deus – Os grandes princípios da lei de Deus são incorporados nos dez 

mandamentos e exemplificados na vida de Cristo. Expressam o amor, a vontade e os propósitos 

de Deus acerca da conduta e das relações humanas, e são obrigatórios a todas as pessoas, em 

todas as épocas. 

20- O sábado – O gracioso Criador, após seis dias da criação, descansou no sétimo 

dia e instituiu o sábado para todas as pessoas como memorial da criação. O quarto mandamento 

da imutável lei de Deus requer a observância deste sábado do sétimo dia como dia de descanso, 

adoração e ministério, em harmonia com o ensino de Jesus, o Senhor do sábado. O sábado é um 

dia de deleitosa comunhão com Deus e uns com os outros. A prazerosa observância deste tempo  

sagrado de uma tarde a outra tarde, do pôr do sol ao pôr do sol, é uma celebração dos atos 

criadores e redentores de Deus. 

21- Mordomia – Somos despenseiros de Deus, responsáveis a Ele pelo uso 

apropriado do tempo e das oportunidades, capacidades e posses, e das bênçãos da Terra e seus 

recursos que Ele colocou sob o nosso cuidado. Reconhecemos o direito de propriedade da parte 

de Deus por meio do fiel serviço a Ele e aos seres humanos, e devolvendo o dízimo e dando 

ofertas para a proclamação de seu evangelho e para a manutenção e o crescimento de sua igreja. 

22- Conduta cristã – Somos chamados para ser um povo piedoso que pensa, sente e 

age em harmonia com os princípios bíblicos em todos os aspectos da vida pessoal e social. Para 
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que o Espírito recrie em nós o caráter de nosso Senhor, só nos envolvemos naquelas coisas que 

produzem em nossa vida pureza, saúde e alegria semelhantes às de Cristo. 

23- O casamento e a família -  O casamento foi divinamente estabelecido no Éden e 

confirmado por Jesus como união vitalícia entre um homem e uma mulher, em amoroso 

companheirismo. Para o cristão, o compromisso matrimonial é com Deus bem como com o 

cônjuge, e só deve ser assumido entre um homem e uma mulher que partilham da mesma fé. 

No tocante ao divórcio, Jesus ensinou que a pessoa que se divorcia do cônjuge, a não ser por 

causa de fornicação, e se casa com outro, comete adultério. 

24- O ministério de Cristo no santuário celestial – Há um santuário no Céu, o 

verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não seres humanos. Nele Cristo ministra em nosso 

favor, tornando acessíveis aos crentes os benefícios de seu sacrifício expiatório oferecido uma 

vez por todas na cruz.  

25- A segunda vinda de Cristo – A segunda vinda de Cristo é a bendita esperança da 

Igreja, o grande ponto culminante do evangelho. A vinda do Salvador é literal, pessoal, visível 

e universal. O cumprimento quase completo da maioria dos aspectos da profecia e a condição 

atual do mundo indicam que a vinda de Cristo está próxima. O tempo exato desse acontecimento 

não foi revelado, e somos, portanto, exortados a estar preparados em todo o tempo. 

26- Morte e ressurreição – O salário do pecado é a morte. Mas Deus, o único que é 

imortal, concederá vida eterna a seus remidos. Até aquele dia, a morte é um estado inconsciente 

para todas as pessoas. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, os justos ressuscitados 

e os justos vivos serão glorificados e arrebatados para o encontro de seu Senhor. A segunda 

ressurreição, a ressurreição dos ímpios, ocorrerá mil anos mais tarde. 

27- O milênio e o fim do pecado – O milênio é o reinado de mil anos de Cristo com 

seus santos no Céu, entre a primeira e a segunda ressurreições. No fim desse período, Cristo 

com seus santos e a Cidade Santa descerão do Céu à Terra. Os ímpios mortos serão então 
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ressuscitados e, com Satanás e seus anjos, cercarão a cidade; mas fogo de Deus os consumirá e 

purificará a Terra. O universo ficará assim eternamente livre do pecado e dos pecadores. 

28- A Nova Terra – Na Nova Terra Deus proverá um lar eteno para os remidos e um 

ambiente perfeito para vida, amor, alegria e aprendizado eternos, em sua presença. O grande 

conflito estará terminado e não mais existirá pecado. Todas as coisas declararão que Deus é 

amor; e Ele reinará para todo o sempre. 

        É necessário esclarecer que os adventistas do sétimo dia seguem o princípio 

fundamental sola scriptura (a Bíblia somente).  Todas as suas doutrinas acima descritas são 

fundamentadas na Bíblia. 

 

3.3 A IGREJA ADVENTISTA E A LIBERDADE DE CONSCIÊNCIA E A LIBERDADE 

RELIGIOSA 

 

A igreja adventista do sétimo dia teve como uma das suas co-fundadoras, a escritora 

Ellen G. White, que exerceu no passado e ainda exerce no presente, uma forte influência na 

formação da doutrina adventista. Nos seus escritos, Ellen G. White mostra o seu pensamento a 

respeito da liberdade religiosa, formando o seu conceito a partir do tema da liberdade no sentido 

amplo. Ela não aborda a questão da liberdade sob uma ótica filosófica ou teológica. Mas sob 

uma ótica religiosa. Entretanto, ao abordar o tema, percebe-se um viés teológico. Como salienta 

Tiago César Santos: 

Embora seu enfoque seja especificamente religioso procurar-se-á demonstrar 

como seu conceito de liberdade está implicitamente direcionado para a área 

política e como suas reflexões geraram um ethos religioso nos adventistas, 

tendendo a colocá-los cada vez mais no centro do debate sobre a defesa da 

liberdade de consciência e da liberdade religiosa. A compreensão de liberdade, 
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no pensamento de Ellen White está diretamente associada as suas muitas 

referências e alusões a uma incessante guerra entre Deus e Satanás131. 

 

Para melhor entender o pensamento whiteano sobre liberdade, é necessário se fazer 

um esboço de sua cosmovisão sobre o assunto. Para Ellen White, o grande conflito entre Deus 

e Satanás, que teve origem no céu, colocou o tema da liberdade em cheque. “Houve um ser que 

perverteu a liberdade que Deus concedera a Suas criaturas”132. Lúcifer, um querubim criado 

por Deus, um dos mais honrados anjos, veio aos poucos “a condescender com o desejo de 

exaltação própria133”. Aliado ao seu orgulho, Lúcifer começou a difundir a ideia entre os anjos 

de que as leis do Céu eram desnecessárias e de que todos os seres criados por Deus não tinham 

liberdade e que o próprio Lúcifer iniciaria um governo diferente. Passou a convencer os outros 

anjos do Céu que seu objetivo era “conseguir liberdade para todos134”. Tiago César Santos 

assim explica o motivo que levou Deus a não destruir Lúcifer logo no início de sua rebelião no 

Céu: 

Para White, Deus permitiu que Lúcifer continuasse sua obra até que o espírito 

de desafeto amadurecesse. Caso Ele o tivesse destruído no princípio de sua 

rebelião, os seres criados que permanecessem leais, poderiam obedecê-lo por 

medo e não por amor. Os habitantes do Céu não estavam preparados para 

compreender a natureza ou consequências do pecado, não poderiam ter visto 

a justiça de Deus na destruição imediata de Satanás135.  

 

Em relação a criação do ser humano assim se manifesta Ellen White: 

 

                                                           
131 SANTOS, Tiago César. Liberdade de consciência na obra o grande conflito de Ellen G. White. Mestrado 

em ciência da religião. PUC-SP. São Paulo. 2016, p. 109 e 110. 

132 WHITE, Ellen Gould. Patriarcas e Profetas. Editora Casa Publicadora Brasileira. São Paulo. 2000,  p. 33. 

133 WHITE, Ellen Gould. Patriarcas e Profetas. Editora Casa Publicadora Brasileira, p. 33.  

134WHITE, Ellen Gould. Patriarcas e profetas. Editora Casa Publicadora Brasileira, p. 36. 

135 SANTOS, Tiago César. Liberdade de consciência na obra o grande conflito de Ellen G. White. Mestrado 

em ciência da religião. PUC-SP. São Paulo. 2016, p.  111. 
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Deus poderia ter criado o homem sem a faculdade de transgredir a Sua lei [...] 

neste caso, porém, o homem teria sido, não uma entidade moral, livre, mas um 

simples autômato. Sem liberdade de opção, sua obediência não teria sido 

voluntária, mas forçada. Não poderia haver desenvolvimento de caráter [...]. 

Seria indigna do homem como ser inteligente136. 

 

Sendo assim, o próprio Deus, o Criador, concedeu ao ser humano a liberdade. É um 

dom de Deus, um direito sagrado e que deve ser respeitado por todos. Para os adventistas do 

sétimo dia, o pecado retirou do ser humano a liberdade e, pelo pecado, o homem tornou-se 

incapaz de ter de volta esse dom concedido por Deus. Como salienta Suarez, para Ellen White: 

A liberdade não é iniciativa e nem propriedade humana; é uma concessão 

divina. A demonstração clara disso pode ser evidenciada pelo fato de o ser 

humano ter sido criado como entidade moral livre; todavia, como não soube 

usar apropriadamente sua liberdade, perdeu a lucidez e capacidade de escolhas 

apropriadas, comprometendo todo o processo de libertar-se. Surge, então, 

diante de uma possível vida de escravidão, a necessidade de libertação, que 

carrega consigo o reconhecimento da impotência.137 

 

Esse é o pensamento adventista acerca da liberdade. Não é uma atribuição humana, 

mas um dom concedido pelo próprio Deus, pois teve sua origem no Deus Criador. Tanto a 

libertação quanto a liberdade são um empreendimento espiritual, possibilitado unicamente por 

meio de Cristo. Por meio da comunhão com Cristo, o ser humano torna-se livre.  

Sendo uma forte defensora da liberdade religiosa e da liberdade de consciência, para 

Ellen White o Estado e a Igreja devem ser mantidos separados, a fim de tais liberdades serem 

protegidas. Ela protestou fortemente contra a intolerância religiosa. Para Ellen White “a 

liberdade é um direito inalienável de todos, seja qual for o credo professado138”.  

                                                           
136 WHITE, Ellen Gould. Patriarcas e profetas. Editora Casa Publicadora Brasileira, p. 48,49. 

 

137 SUAREZ, A. S. Redenção, liberdade e serviço, p. 167. 

138 WHITE, Ellen Gould. O grande conflito. Editora Casa publicadora brasileira. São Paulo. 2000,  p. 293.  
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A liberdade de consciência e a liberdade religiosa são tão importantes para os 

adventistas do sétimo dia, que existe um departamento nessa instituição religiosa 

especificamente sobre a defesa da liberdade religiosa. Sobre esse departamento e sua criação, 

Tiago Cesar Santos se manifesta nos seguintes termos: 

Pelo fato dos adventistas se considerarem portadores de uma mensagem 

escatológica de tremenda urgência, entendiam que a bandeira da verdade e da 

liberdade religiosa desfraldadas pelos fundadores da igreja evangélica e pelas 

testemunhas de Deus durante os séculos decorridos desde então, foi, neste 

último conflito, confiada as nossas mãos. Dessa maneira, os debates sobre a 

legislação dominical, deram aos adventistas a oportunidade de aparecer nas 

salas de reuniões legislativas como defensores da liberdade de consciência e 

religiosa. Esse envolvimento propiciou a criação de um departamento na 

Associação Geral dos Adventistas para lidar com questões de liberdade 

religiosa e auxiliar os adventistas que haviam sido processados ou presos. Em 

1886, os adventistas iniciaram a publicação de uma revista sobre liberdade 

religiosa chamada The American Sentinel que posteriormente passou a se 

chamar Liberty. Em 1893 foi criada a International Religious Liberty 

Association (IRLA) que a partir de 1948, ano da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, abriu sua filiação para qualquer pessoa que quisesse 

promover a defesa da liberdade religiosa. Este é o órgão de maior 

expressividade dentro da Igreja Adventista atualmente.139 

 

Embora o envolvimento na defesa da liberdade de consciência tenha a princípio se 

iniciado como uma maneira de se opor às legislações dominicais, ela não se restringiu a isso. 

As reflexões de Ellen White em especial as contidas na obra o Grande Conflito contribuíram 

para criar um ethos religioso nos adventistas do sétimo dia. A liberdade de consciência e a 

defesa da separação entre igreja e Estado se tornaram uma das suas principais características. 

Para resumir, o pensamento defendido pela igreja adventista do sétimo dia a respeito de 

liberdade de consciência, liberdade religiosa e sobre a separação entre igreja e Estado é o 

mesmo pensamento defendido por Ellen White. Nas palavras de Tiago Cesar Santos: 

Trabalhamos com a hipótese de que embora Ellen White não seja uma teórica 

de renome, suas reflexões sobre liberdade de consciência, em especial as 

contidas na obra O Grande Conflito, ainda podem falar de maneira 

significativa. Constatou-se que devido à dimensão histórica e escatológica que 

ela dá ao tema, sua visão sobre a aproximação entre Igreja e Estado era muito 

negativa. Sua convicção de que o Estado deve se restringir a assuntos civis e 

a proteção da liberdade de consciência e religiosa, levaram-na a defender de 

                                                           
139 SANTOS, Tiago César. Liberdade de consciência na obra o grande conflito de Ellen G. White. Mestrado 
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104 
 

maneira enfática a separação entre Igreja e Estado. Visto que vivemos em uma 

época em que as fronteiras entre a esfera pública e religiosa muitas vezes se 

confundem, as reflexões de Ellen White ainda podem falar de maneira 

significativa. Devido ao seu papel de liderança na formação e na identidade 

dos Adventistas do Sétimo Dia, suas ideias continuam repercutindo na 

perspectiva e na atuação dos membros da denominação na sociedade.140 

 

A preocupação com a liberdade religiosa possibilitou a organização de um dos 

primeiros departamentos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O objetivo é promover e manter 

a liberdade religiosa, com especial ênfase na liberdade individual de consciência. Como já foi 

visto, no fim do século 19, em 21 de junho de 1889 os pioneiros adventistas fundaram a 

Associação de Liberdade Religiosa Nacional. Eles assinaram uma Declaração de Princípios, 

que incluía a declaração: Acreditam que é privilégio de todo homem adorar de acordo com o 

que dita a sua própria consciência. A igreja publicou, então, sua primeira declaração de 

liberdade religiosa e organizou o Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. 

Desde então, esse tem sido um assunto importante para os adventistas. Está profundamente 

arraigado na compreensão adventista da Bíblia, na sua história e é parte da vida da igreja. 

A igreja não só se preocupa com a liberdade religiosa dos membros e das organizações 

e entidades que mantém, mas também apoia o direito irrestrito à liberdade religiosa para todas 

as pessoas, independentemente de sua filiação religiosa. Em 1893, foi organizada e patrocinada 

pela Igreja Adventista do Sétimo Dia a Associação Internacional de Liberdade Religiosa 

(IRLA). Seu propósito é universal e não sectário, dedicado à causa da liberdade religiosa. A 

IRLA tem representação permanente nas Nações Unidas e organiza conferências, congressos 

festivais de liberdade religiosa, além de ter vasta literatura publicada. Fazem parte da direção 
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da IRLA, em seu Conselho Administrativo, diversos segmentos religiosos. É uma organização 

sem fins lucrativos e está ativa por meio de seus afiliados em mais de 200 países.  

 

3.4 A IGREJA ADVENTISTA E A LAICIDADE DO ESTADO 

 

Os adventistas do sétimo dia apoiam enfaticamente a separação Igreja-Estado. A igreja 

possui o Departamento de Relações Públicas e Liberdade Religiosa que incentiva, onde for 

possível, a necessidade de um Estado laico. Segundo Ellen White o Estado deveria se restringir 

apenas a: 

[...] proteger a liberdade de consciência [...] e isto é o limite de autoridade em 

matéria de religião. Todo governo secular que tente legislar sobre 

observâncias religiosas, ou impô-las pela autoridade civil, está a sacrificar o 

próprio princípio pelo qual os cristãos evangélicos tão nobremente lutaram.141 

 

Para Ellen White, quando há união entre a igreja e o Estado, as consequências são 

danosas. Para ela, o resultado de tal união, é a corrupção da igreja. Ela cita o exemplo dos 

primeiros colonos protestantes americanos que participaram ativamente da vida política do 

Estado americano e que acabaram trazendo maus resultados para a igreja, tornando-a mundana. 

O regulamento adotado pelos primeiros colonos, permitindo apenas a 

membros da igreja votar ou ocupar cargos no governo civil, teve os mais 

perniciosos resultados. Essa medida foi aceita como meio para preservar a 

pureza do Estado, mas resultou na corrupção da Igreja. Estipulando-se o 

professar religião como condição para o sufrágio e para o exercício de cargos 

públicos, muitos, influenciados apenas por motivos de conveniência mundana, 

uniram-se à igreja sem mudança de coração. Assim as igrejas vieram a 

compor-se, em considerável proporção, de pessoas não convertidas; e mesmo 

no ministério havia os que não somente mantinham erros de doutrinas, mas 

que eram ignorantes acerca do poder renovador do Espírito Santo. Assim 

novamente se demonstraram os maus resultados, tantas vezes testemunhados 

na história da igreja, desde os dias de Constantino até ao presente, de procurar 

edificar a igreja com o auxílio do Estado, apelando para o poder temporal em 
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apoio do evangelho daquele que declarou: “Meu reino não é deste mundo.” 

João 18:36. A união da Igreja com o Estado, não importa quão fraca possa ser, 

embora pareça levar o mundo para mais perto da igreja, não leva, em 

realidade, senão a igreja para mais perto do mundo142. 

 

Ellen White chama a Declaração de Independência dos Estados Unidos de “grandioso 

documento”, enfatizando o princípio da laicidade do Estado ao especificar o trecho desta 

declaração que determina que o Congresso americano não deveria estabelecer uma religião. 

No grandioso e antigo documento que aqueles homens estabeleceram como a 

carta de seus direitos – a Declaração de Independência – afirmavam: 

“Consideramos como verdade evidente que todas as pessoas foram criadas 

iguais; que foram dotadas por seu Criador de certos direitos inalienáveis, 

encontrando-se entre esses a vida, a liberdade e a busca da felicidade.” E a 

Constituição garante, nos termos mais explícitos, a inviolabilidade de 

consciência: “Nenhum requisito religioso jamais se exigirá como qualificação 

para qualquer cargo de confiança pública nos Estados Unidos. O Congresso 

não fará nenhuma lei que estabeleça uma religião ou proíba seu livre 

exercício.”143 

 

A igreja adventista compartilha desse mesmo entendimento de Ellen White. Considera 

que a neutralidade estatal é a melhor forma de garantir a liberdade religiosa. A igreja adventista, 

forte defensora da liberdade de consciência e de religião, tendo um departamento específico de 

liberdade religiosa, propugnando por esse direito de todos, independentemente de sua crença, 

tem também a sua bandeira levantada para o princípio da laicidade do Estado. É importante 

afirmar, como já foi visto acima, que neutralidade plena não existe. Todavia, a melhor forma 

de o Estado se relacionar com a religião, sem dúvida, é respeitando sempre todas as religiões, 

sem jamais se comprometer através de alianças com as religiões, ou adotando esta ou aquela 

religião. A melhor forma das denominações religiosas se relacionarem com o Estado é quando 

vigora o princípio da laicidade.  

                                                           
142 WHITE, Ellen Gould. O grande conflito. Editora Casa publicadora brasileira. 43ª edição. 2008,  p. 297.  
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3.5   O CONCEITO DE SAGRADO E A GUARDA DO SÁBADO PELOS ADVENTISTAS DO 

SÉTIMO DIA  

 

Algumas considerações iniciais podem ser feitas antes de se mostrar como os 

adventistas do sétimo dia veem o sábado como dia sagrado. Importante deixar claro que ao 

se tentar conceituar o sagrado na percepção adventista, não se mostrará o conceito de sagrado 

para a Ciência da Religião, ou o conceito de sagrado entre as religiões. Mas será analisado o 

conceito de sagrado, no que se refere ao dia de guarda do sábado considerado como dia santo 

pelos adventistas do sétimo dia. 

Todavia, é importante considerar brevemente a contribuição que Mircea Eliade traz 

ao conceituar o sagrado na percepção do religioso, a fim de trazer uma melhor compreensão 

sobre um dogma que serve como um dos principais pilares da doutrina adventista: a guarda 

do sábado do sétimo dia como dia sagrado. Sobre este assunto Mircea Eliade assevera: 

Para o homem religioso, o espaço não é homogêneo: o espaço apresenta 

roturas, quebras; há porções de espaço qualitativamente diferentes das 

outras. “Não te aproximes daqui, disse o Senhor a Moisés; tira as sandálias 

de teus pés, porque o lugar onde se encontras é uma terra santa.” (Êxodo, 

3:5) Há, portanto, um espaço sagrado, e por consequência “forte”, 

significativo, e há outros espaços não sagrados, e por consequência sem 

estrutura nem consistência, em suma, amorfos. Mais ainda: para o homem 

religioso essa não-homogeneidade espacial traduz-se pela experiência de 

uma oposição entre o sagrado – ó único que é real, que existe realmente – e 

todo o resto, a extensão informe, que o cerca144. 

 

Percebe-se nas palavras de Mircea Eliade que o homem religioso faz diferença entre 

um espaço que considera sagrado e um espaço que considera profano. Analisando a doutrina 

dos adventistas acerca da guarda sabática, estes também fazem diferença entre um tempo que 
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consideram sagrado e um tempo que consideram profano. O dia de sábado é considerado um 

tempo sagrado, o que será melhor visto posteriormente. Isso porque o tempo para os 

adventistas também não é homogêneo. Suas experiências religiosas vividas ao longo da 

semana e a diferença que fazem em relação ao sétimo dia, os levam a estabelecerem diferença 

entre esse dia e os demais dias da semana.  

Para Mircea Eliade, o tempo para o religioso também não é homogêneo: 

Tal como o espaço, o Tempo não é, para o homem religioso, nem homogêneo 

nem contínuo. Há, por outro lado, os intervalos de Tempo sagrado, o tempo 

das festas (na sua grande maioria, festas periódicas); por outro lado, há o 

Tempo profano, a duração temporal ordinária na qual se inscrevem os atos 

privados de significado religioso. Entre essas duas espécies de Tempo, 

existe, é claro, uma solução de continuidade, mas por meio dos ritos o 

homem religioso pode “passar”, sem perigo, da duração temporal ordinária 

para o Tempo sagrado.145 

 

O homem religioso tem uma visão de mundo diferente. Movido por experiências 

religiosas diversas, considera lugares sagrados e lugares que são profanos; tempo sagrado e 

tempo profano. Para se entender o conceito de sagrado dos adventistas do sétimo dia, 

procurar-se-á analisar o significado do dia de sábado como tempo sagrado. 

Para os adventistas do sétimo dia, Deus, após os seis dias da criação, descansou no 

sétimo dia e instituiu o sábado para todas as pessoas, como memorial da criação. O quarto 

mandamento da imutável lei de Deus requer para os adventistas a observância do sábado 

como dia sagrado, dia de descanso, de adoração a Deus, dia de orações, cultos em templos 

destinados a comunhão seguindo rituais próprias para esse dia. 

 O sábado tem o significado para essa denominação religiosa como dia de deleitosa 

comunhão com Deus e uns com os outros. É símbolo da redenção em Cristo, um sinal de 
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santificação, uma prova de lealdade. É um sinal perpétuo do eterno concerto de Deus com seu 

povo. A prazerosa observância deste tempo sagrado duma tarde a outra tarde, do pôr-do-sol 

da sexta-feira ao pôr-do-sol do sábado, é uma celebração dos atos criadores e redentores de 

Deus. Este é o significado do sábado para os adventistas do sétimo dia. 

Para o teólogo Alberto R. Timm, Deus descansou, santificou e abençoou o sábado 

no Jardim do Éden: 

Deus concluiu a semana da criação com a instituição do sábado como sinal 

de Sua aliança eterna com a raça humana. Em Gn. 2:2 e 3 é dito que Deus 

não apenas “descansou” no sétimo dia, mas também o “santificou” e 

“abençoou”. Embora alguns aleguem que o sábado só foi instituído na época 

de Moisés (Cf. Ex. 16), o tríplice ato divino no sétimo dia da criação não 

permite essa interpretação. O próprio descanso de Deus nesse dia já 

representava a instituição do sábado. O exemplo de Deus é tão autoritativo 

quanto o Seu mandamento. Mas os atos divinos de também santificar e 

abençoar esse dia o estabeleceram como sinal da aliança eterna entre Deus, 

como Criador, e os seres humanos, como criaturas146. 

 

Para Alberto R. Timm, o sábado dever ser visto como uma ruptura com a rotina da 

vida diária. A vida moderna caracteriza-se, segundo ele, pelo relacionamento dos seres 

humanos com as coisas, com o espaço e, mais recentemente, com o ciberespaço do mundo 

virtual. Coisas são categorias que pesam em nossa mente, tiranizando todos os pensamentos. 

Mas essa tirania se intensificou ainda mais com surgimento do ciberespaço. 

Somos tão prisioneiros das coisas, do espaço e do ciberespaço que tendemos 

naturalmente a adentrar o sábado com nosso costumeiro apego ao material e 

transitório. Mas o sábado nos convida a romper com tudo isso, e nos 

sintonizarmos com as grandes prioridades espirituais e eternas.147 
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Sendo que o sábado é um dia dedicado exclusivamente para a adoração, conclui-se 

que é um dia separado. Nisto consiste sua natureza sagrada para os adventistas. Essa santidade 

é fundamentada nas Sagradas Escrituras. Para os adventistas, exercer outras atividades não 

compatíveis com esse dia santo, é profaná-lo, segundo sua crença, de acordo com o 

preceituado nas Sagradas Escrituras.  

Tome-se por exemplo alguns textos bíblicos que justificam essa crença: no livro do 

profeta Isaías 58:13,14 diz o seguinte acerca das bênçãos de guardar o sábado: “Se desviares 

o teu pé de guardar o sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado 

deleitoso, e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os seus caminhos, 

nem te ocupando nas tuas empresas, nem falando palavras vás, então te deleitarás no Senhor, 

e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó. 

Porque a boca do Senhor o disse.”; Jeremias 17:21, 22 “Assim diz o Senhor: guardai-vos, por 

vossas almas, e não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de 

Jerusalém. Não tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma; antes 

santificai o dia de sábado, como eu ordenei aos vossos pais.”; Ezequiel 44:23,24: “A meu 

povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o 

puro. Quando houver disputa, eles assistirão a ela para a julgarem; pelos meus juízos a 

julgarão. As minhas leis e os meus estatutos em todas as minhas festas fixas guardarão, e os 

meus sábados santificarão.”; Ex. 20: 8-11: “Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 

Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus; 

não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a 

tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro; porque, em seis 

dias, fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há e, ao sétimo dia, descansou; 

por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou.” 
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Essas passagens mostram como os adventistas do sétimo dia conceituam o sábado. 

É um dia santo que não pode ser profanado, por acreditarem na sua sacralidade, segundo 

determinado nas Sagradas Escrituras. É dia dedicado à adoração a Deus, praticando atividades 

espirituais e não seguindo interesses seculares nesse dia. 

Os adventistas do sétimo dia fazem algumas recomendações como preparação para 

a chegada do sábado. A sexta-feira é considerado o dia da preparação para o sábado. Antes 

do pôr-do-sol da sexta-feira, as atividades comerciais e acadêmicas devem ser interrompidas; 

a casa deve ser limpa e arrumada; as roupas, lavadas e passadas; os alimentos devem ser 

previamente providenciados e preparados para o sábado, de acordo com Êxodo 16:22-30; 

todos os membros da família, devem estar com seu banho tomado. A mídia secular, em todas 

as suas formas, deve ser deixada de lado para que o sábado possa ser um dia santo. 

Existem atividades que são consideradas impróprias para serem realizadas no dia de 

sábado.  

O mandamento proíbe no sábado todas as atividades seculares que gerem 

lucro ou benefício material, bem como o envolvimento em programas de 

planejamento e preparo para o exercício de tais atividades, incluindo a 

frequência às aulas e a participação em estágios, simpósios, seminários e 

palestras de cunho profissional. [...]. Existem também atividades de lazer 

que, mesmo aceitáveis durante a semana, não são condizentes com a 

observância do sábado, pois desviam a mente das questões espirituais. Entre 

elas estão, por exemplo, frequência aos shoppings e parques de diversão; 

exposição a notícias, músicas e programas seculares da TV, rádio ou 

internet; participação em esportes, jogos de mesa ou jogos eletrônicos; 

banhos públicos em praias ou piscinas; conversas de cunho secular, etc. 

Quem não está acostumado a observar o sábado poderá considerar que o não 

envolvimento em tais atividades acaba tornando esse um dia enfadonho e 

cansativo. Mas é importante lembrar que o sábado não é um dia de 

inatividade, e sim um dia de rompimento com a rotina da vida para se 

envolver em outras atividades condizentes com o propósito do sábado.148 
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O sábado deve ser um dia dedicado a Deus, à família, aos amigos e às pessoas 

necessitadas, obedecendo a essa mesma ordem de prioridade. Que Deus deve vir em primeiro 

lugar na observância do sábado é evidente pelo fato de que esse dia é chamado de “sábado do 

Senhor teu Deus” (Êxodo 20:10).  O próprio Deus o qualifica de “Meu santo dia” (Isaías 

58:13). A comunhão com Deus deve ter a primazia nesse dia, assistindo-se aos cultos, e no 

envolvimento de atividades espirituais. O sábado é destinado para uso sagrado. Quando isso 

não é feito, existe uma profanação desse dia. 

Descansando no sábado, Deus proveu um exemplo para Suas criaturas; 

abençoando esse dia, Ele o transformou em um canal de bênçãos para elas; 

e, santificando o sábado, Ele o separou para uso sagrado. Havendo separado 

um segmento de tempo em vez de um lugar específico, Deus instituiu o 

sábado para benefício de toda a humanidade, em todos os lugares e tempos. 

[...] Quando o sábado começou a ser profanado de maneira mais 

generalizada, Deus enviou profetas para advertir os israelitas quanto às suas 

transgressões (Is. 56:1-8 ; 58:13,14 ; 66:22,23). A persistente profanação do 

sábado foi uma das principais causas do exílio babilônico (Jr. 17:19-27). 

Mas as reformas espirituais levadas a efeito por Esdras e Neemias 

contribuíram para restaurar a observância do sábado no período pós-exílico 

(Ne. 9:38; 10:28-31 ; 13:15-22).149 

 

Assim, conclui-se que o conceito de sagrado para os adventistas, é algo que é 

separado para um fim específico. Pode-se perceber nitidamente como o sábado é considerado 

por essa denominação religiosa. O conceito que fazem sobre a guarda do sábado, como um 

tempo sagrado, separado exclusivamente para adoração a Deus, exercendo atividades 

espirituais durante esse dia, mostra o que significa sagrado para os adventistas.  

 Profanar o sábado quer dizer praticar atividades buscando o próprio interesse, 

atividades seculares, impróprias para esse dia, não condizentes com atividades espirituais. 

Por isso esse dia é sagrado para os adventistas. Essa visão de mundo desta denominação 
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religiosa mostra que a experiência do sagrado continua a se constituir uma dimensão 

ontológica da existência social do homem. 

 

3.6 DIFICULDADES ENFRENTADAS PELOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA NA 

GUARDA DO SÁBADO E ALGUMAS ALTERNATIVAS LEGAIS 

 

Muitos adventistas, quando desejam participar de seleções e concursos públicos, se 

veem privados desse direito quando os exames caem em dia de sábado. A fim de poder 

participar de concursos e seleções e poderem guardar o sábado, quando surgem impedimento 

por parte dos organizadores das seleções, precisam recorrer ao Poder Judiciário a fim de obter 

amparo legal. Em alguns casos, as sentenças lhes são favoráveis; em outras, não. Isso ocorre 

porque o tema acerca desse direito é controvertido. As decisões nos Tribunais não são 

unânimes. 

 Veja-se o que é dito por Silvia Araújo Dettmer: 

A questão do descanso religioso é polêmica, e o texto constitucional não tratou 

expressamente do direito da pessoa de seguir o dia de descanso conforme e 

adequado a sua religião, no entanto esse direito pode ser extraído da 

interpretação do art. 5º, VI (liberdade de crença), juntamente com o inciso VIII 

(escusa de consciência). Este último em especial, quando estipula que 

“ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de 

convicção filosófica”, é bastante adequado ao caso. No Brasil, os tribunais não 

têm julgado a questão de forma uniforme.150 

 

 

Como foi visto por Dettmer, a escusa de consciência aplica-se adequadamente  ao dia 

de guarda de sábado. É um direito constitucional pois trata-se da liberdade de crença prevista e 
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defendida pela Constituição Federal. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença. 

Esse é um direito inquestionável. Importante notar que de fato, os tribunais brasileiros não têm 

julgado o caso de maneira uniforme; ora concedem o direito dos adventistas do sétimo dia 

invocarem a escusa de consciência e realizarem uma prestação alternativa, no lugar do dever 

não cumprido em decorrência da guarda do sábado; ora negam esse direito, o que não está em 

conformidade com o preceito constitucional. 

Segundo Silvia Araújo Dettmer o tema sobre qual é o dia de guarda não é pacífico: 

Há uma grande controvérsia no âmbito do dia de guarda. Para a Igreja Católica 

e a maioria das igrejas protestantes, esse dia seria o domingo, enquanto para 

os judeus e uma minoria de Igrejas protestantes, o sábado. Para os 

muçulmanos, esse dia é a sexta-feira. Acrescenta-se que o maior grupo de 

cristãos que observam o sábado é formado pelos Adventistas do Sétimo Dia. 

No decorrer da história, esses dias foram observados após o advento dos 

primeiros séculos do cristianismo151. 

 

Em relação à doutrina do dia da guarda do sábado, o tema é bastante discutido e pouco 

pacificado no âmbito da liberdade religiosa. Na esfera judicial, há diversas decisões favoráveis 

e outras desfavoráveis proferidas em casos concretos relacionados à guarda do sábado em 

virtude de concursos públicos, avaliações e frequências de aulas em dia de sábado. 

Como decorrência de que o direito à liberdade de culto é a exteriorização da liberdade 

de crença, pode-se entender que a primeira pode sofrer limitações, ao passo que a segunda, por 

encontrar-se no âmbito interno do indivíduo, seria ilimitada. Essa premissa impõe que a 

realização do direito à liberdade de crença depende não apenas do direito de exprimir a crença, 

mas de uma autodeterminação existencial a partir dela. 

                                                           
151 DETTMER, Silvia Araújo. O direito fundamental à liberdade religiosa os símbolos religiosos. Dissertação 

de Mestrado. PUC-SP.2015.p. 200. 
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Esses posicionamentos merecem reflexões. Compreender a liberdade de crença como 

uma manifestação interna do indivíduo implicaria reconhecer esse direito como espécie, 

chamada por José Afonso da Silva de “liberdade interna, também chamada de liberdade 

subjetiva, liberdade psicológica ou moral152”, ou seja, uma simples manifestação da vontade de 

seu mundo exterior.  Para ele, é a chamada liberdade do querer, é poder de escolha, de opção, 

entre fins contrários, cujo debate não leva a nada. 

Em 2009, o Plenário do Supremo Tribunal Federal153, com a decisão majoritária dos 

votos ao julgar a Suspensão de Tutela Antecipada nº 389 AgR, manteve decisão que suspendeu 

ato do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que obrigava a União a marcar data alternativa 

para a realização de prova realizada nacionalmente com o objetivo de não coincidir com o 

Shabat, período sagrado judaico. 

Os autores pleiteavam a realização da prova em dia compatível com o exercício da fé 

por eles professada, a ser fixado pelas autoridades responsáveis, observando-se o mesmo grau 

de dificuldade das provas realizadas por todos os demais estudantes. 

    

Segundo o relato da petição inicial, o Centro de Educação Religiosa Judaica e vinte e 

dois alunos secundaristas ajuizaram ação ordinária, com pedido de antecipação de tutela, em 

face da  União e do Instituto Nacional de Estudos Anísio  

Teixeira (INEP), objetivando a designação de data alternativa para a realização das provas do 

                                                           
152 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo. Malheiros, 2014, p. 231. 

153 Trata-se de pedido de suspensão de tutela antecipada formulado pela União, com finalidade de sustar os efeitos 

da decisão proferida pelo Desembargador Federal Mairan Maia, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que, 

nos autos do Agravo de Instrumento nº 2009.03.00.034848-0 (TRF 3º Região), deferiu o pedido de antecipação de 

tutela recursal, com a consequente determinação de que fosse oportunizada aos autores da Ação Ordinária nº 

2009.61.00.021415-6, em curso perante o Juízo da 16ª Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, a 

participação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM – Disponível em 

ttps://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19135189/suspensao-de-tutela-antecipada-sta-389-sp-stf.  Acesso em 

26/12/2-17.  
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Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que não coincidisse com o Shabat (do pôr do sol 

de sexta-feira até o pôr do sol de sábado) ou qualquer outro feriado religioso judaico. 

No julgamento da Suspensão de Tutela Antecipada nº 389 AgR, o relator Gilmar 

Mendes deu preeminência ao princípio da isonomia em face da liberdade religiosa de estudantes 

da fé mosaica. Em mero juízo de deliberação, afirmou que a designação de data alternativa para 

a realização dos exames não se revela em sintonia com o princípio da isonomia, convolando-se 

em privilégio para um determinado grupo religioso. 

Foi mantido o fundamento da decisão impugnada no sentido de que a designação de 

dia alternativo para a realização das provas poria em risco a ordem pública, compreendida em 

termos de ordem jurídico-administrativa, tendo em vista que o concurso público se subordina 

aos princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia. 

O relator sustentou que a realização das provas na data marcada (dias 4 e 6 de 

dezembro de 2009) não violaria o disposto no art. 5º, VI e VIII da Constituição Federal, pois a 

Administração não poderia criar, depois de publicado o edital, critérios de avaliação 

discriminada, seja de favoritismo ou de perseguição entre os candidatos, observado o dever de 

neutralidade estatal. Segundo afirma, se mantidos os efeitos da decisão impugnada, haveria um 

exame aplicado para mais de quatro milhões de candidatos e outro para vinte e dois alunos, o 

que comprometeria a credibilidade do ENEM. O relator acatou o recurso e suspendeu a decisão 

do Tribunal Regional Federal da 3ª Região e manteve a data originária publicada no edital para 

a realização da prova do ENEM154. Em acórdão155, o relator destacou: 

                                                           
154 Acompanharam o Relator os Ministros Ricardo Lewandowski, Cesar Peluso e Carlos Ayres Britto. Manifestou 

decisão contrária o Ministro Marco Aurélio, que dava provimento ao recurso, restabelecendo a decisão do TRF da 

3ª Região que determinara fosse observada a cláusula final do inciso VIII do art. 5º da CF, a revelar que se deveria 

sempre sinalizar com uma prestação alternativa, no caso, a designação do exame para um dia útil. Ausentes os 

Ministros Celso de Melo e Ellen Gracie. 

155 Supremo Tribunal Federal. Suspensão de Tutela Antecipada. STA 389. 
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Não há dúvida que o direito fundamental à liberdade religiosa (art. 5º, VI da 

Constituição) impõe ao Estado o dever de respeitar as escolhas religiosas dos 

cidadãos e o de não se imiscuir na organização interna das entidades 

religiosas. Trata-se, portanto, do dever de neutralidade axiológica do Estado 

diante do fenômeno religioso (princípio da laicidade), revelando-se proscrita 

toda e qualquer atividade do ente público que favoreça determinada confissão 

religiosa em detrimento das demais, conforme estabelece a art. 19, I da 

Constituição.  

 

Ressaltou também que a questão de fundo da ação principal não diria respeito à 

garantia do direito fundamental à liberdade de consciência e crença, mas à preservação do “dia 

de guarda”, que, a depender da religião, poderia ser em qualquer dia da semana. A decisão 

impugnada possuiria, portanto, potencial “efeito multiplicador”, considerada a possibilidade de 

ser invocada por praticantes de outras religiões para se eximirem de obrigações a todos 

impostas, com evidentes riscos à ordem. 

Asseverou-se não haver dúvida de que o direito fundamental à liberdade religiosa 

impõe ao Estado o dever de neutralidade em face do fenômeno religioso, bem como que é 

proibida toda e qualquer atividade do ente público que privilegie certa confissão religiosa em 

prejuízo das demais. 

Aduziu-se que o dever de neutralidade por parte do Estado não pode ser confundido 

com a ideia de indiferença estatal, sendo necessário que o Estado, em determinadas situações, 

adote comportamentos positivos, a fim de evitar barreiras ou sobrecargas que venham a 

inviabilizar ou dificultar algumas opções em matéria de fé. 

Considerou-se que tais ações positivas apenas são legítimas se preordenadas à 

manutenção do livre fluxo de ideias religiosas e se comprovadamente não houver outro meio 

menos gravoso de se alcançar esse desiderato, devendo-se ter o cuidado de que a medida 

adotada estimule a igualdade de oportunidades entre as confissões religiosas e não, ao contrário, 

seja fonte de privilégios e favorecimentos. 
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Gilmar Mendes, na condição de relator, juntou aos autos cópia de ofício expedido pelo 

Ministério da Educação, segundo o qual, na inscrição para o ENEM, foi ofertada a opção de 

“atendimento a necessidades especiais”, com a finalidade de garantir a possibilidade de 

participação de pessoas com limitações em virtude de convicção religiosa ou que se encontram 

reclusas em hospitais e penitenciárias. Afirma-se, no referido ofício, que “todos que realizaram 

suas inscrições no ENEM e solicitaram atendimento especial por motivos religiosos terão suas 

solicitações atendidas. No caso dos Adventistas do Sétimo Dia, a prova do sábado próximo será 

realizada após o pôr do sol”. 

Assim, o relator defere o pedido para suspender a decisão proferida pelo 

Desembargador Federal Mairan Maia, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.156 Segundo 

ele, tal providência, início da prova após o pôr do sol, revela-se aplicável não apenas aos 

adventistas do sétimo dia, mas também àqueles que professam a fé judaica e respeitam a 

tradição do Shabat. Em uma análise preliminar, a medida é razoável, apta a propiciar uma 

melhor acomodação dos interesses em conflito. 

Registrou-se, por fim, não se cuidar de posicionamento definitivo do STF sobre a 

matéria, considerando a existência de duas ações diretas de inconstitucionalidade pendentes de 

julgamento, nas quais será possível se aprofundar sobre o tema, de modo a definir, com maior 

acuidade, o âmbito de proteção e o alcance do direito fundamental à liberdade religiosa (CF, 

art. 5º, VIII). 

                                                           
156 Ementa do julgado ficou assentada nestes termos: 1. Agravo regimental em suspensão de tutela antecipada. 2. 

Pedido de restabelecimento dos efeitos da decisão do Tribunal a quo que possibilitaria a participação de estudantes 

judeus no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em data alternativa ao Shabat. 3. Alegação de inobservância 

ao direito fundamental de liberdade religiosa e ao direito à educação. 4. Medida acautelatória que configura grave 

lesão à ordem jurídico-administrativa. 5. Em mero juízo de delibação, pode-se afirmar que a designação de data 

alternativa para a realização dos exames não se revela em sintonia com o princípio da isonomia, convolando-se 

em privilégio para um determinado grupo religioso. 6. Decisão da Presidência, proferida em sede de contracautela, 

sob a ótica dos riscos que a tutela antecipada é capaz de acarretar à ordem pública. 7. Pendência de julgamento das 

Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3913 nº 3714, nas quais esta Corte poderá analisar o tema com maior 

profundidade. 8. Agravo regimental conhecido e não provido. 
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Em 2014, o Ministério Público Federal em Porto Alegre propôs Ação Civil Pública 

com pedido de medida liminar em face do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Na ação, o pleito era obter provimento judicial que 

impusesse ao INEP a obrigação de fazer consistente: dar início às provas do Exame Nacional 

do Ensino Médio 2014, para os candidatos pertencentes à igreja Adventistas do Sétimo Dia 

(sabatistas) que fossem prestar prova na região Sul do Brasil, logo após o pôr do sol de sábado, 

dia 08 de novembro de 2014, ou alternativamente às 20 horas, quando teria ocorrido o pôr do 

sol. 

A demanda se fez necessária para resguardar a defesa do direito coletivo dos 

candidatos sabatistas inscritos no ENEM 2014 a iniciarem a prova do exame em horário que 

afrontasse sua crença religiosa. Alegou-se que o Edital n. 12, de 08 de maio de 2014, que 

regulamentou o Exame Nacional do Ensino Médio, ao estabelecer que a prova para os 

candidatos sabatistas iniciar-se-ia às 19 horas de sábado, não resguardou o exercício do direito 

fundamental à liberdade de religião de forma plena, visto que, em tal horário, em Porto Alegre 

e em várias outras cidades da região Sul do Brasil, o pôr do sol de sábado ainda não teria 

ocorrido. 

À época, o sítio do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) divulgou que o 

pôr do sol do sábado, 08/11/2014, dia da prova do ENEM, aconteceria em Porto Alegre às 19:52 

(horário de verão), ou seja, mais de 50 minutos após o horário determinado pelo Edital INEP n. 

12 para o início das provas do ENEM 2014 para os sabatistas. 

Dessa forma, o INEP, ao fixar que a prova para os candidatos sabatistas iniciava-se às 

19 horas de sábado, não considerou que o pôr do sol não ocorre  no mesmo horário em todas as 

cidades do Brasil, não cabendo, assim, a fixação de um horário uniforme para início das provas 

dos candidatos sabatistas em todo o território nacional: em Salvador, 18h37min (horário de 
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verão); Londrina, 19h41min (horário de verão); Rio Grande, extremo sul do Rio Grande do Sul, 

o pôr do sol ocorreria, naquele dia, aproximadamente às 19h59min (horário de verão). 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em decisão do Plenário tomada em caso mais 

recente, não ratificou a liminar que autorizou um candidato da religião Adventista a fazer a 

prova para juiz em separado. Foi concedido, no entanto, ao  candidato Osvaldino Lima de 

Sousa, o direito de fazer a prova discursiva do concurso para juiz substituto do Tribunal de 

Justiça do Estado do Ceará (TJCE) após o pôr do sol de sábado, dia consagrado ao descanso e 

à restauração pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Percebe-se aqui nitidamente como as 

decisões nos Tribunais brasileiros são oscilantes. 

O relator do Pedido de Providências (PP 0003657-86.2014.2.00.0000), conselheiro 

Fabiano Silveira, defendia a ratificação da liminar desde que observadas determinadas 

condições, alinhando-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mencionada. Em sua 

decisão, destacou: 

Em que pesem distintas posições contrárias, entendo que o direito de agir de 

acordo com a crença religiosa está ligado a um importante paradigma 

expressado no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. E o 

princípio da dignidade da pessoa humana é um desses pilares sobre os quais 

se assenta uma miríade de importantes significações para as conquistas que o 

Direito apenas certifica no decorrer do tempo, dando contorno mais claro ao 

que realmente importa para os cidadãos. A manifestação religiosa é 

amplamente protegida em nosso ordenamento e, no presente caso, em nada 

atrapalha o certame, pois o candidato se apresentará e ficará confinado 

enquanto espera o pôr do sol. Ou seja, não terá qualquer oportunidade de 

cruzar com outros candidatos e macular o concurso, ofendendo os princípios 

constitucionais da legalidade e da impessoalidade, a que se refere a decisão do 

Presidente da Comissão do Concurso. Não lhe será dada também qualquer 

vantagem sobre os demais candidatos, pois ficará incomunicável aguardando 

o início da prova. Pelo contrário, talvez haja até desvantagem, pois o 

requerente será submetido a um período mais longo e cansativo, com provável 

aumento de ansiedade natural nessas circunstancias. Por essas razões é que 

vislumbro os requisitos para a concessão da liminar. A data da prova se 

aproxima e o candidato certamente se debate entre sua crença e a necessidade 

de submeter-se à avaliação no concurso. Por outro lado, não vislumbro 

prejuízo à comissão do concurso, já que, em se tratando de poucos candidatos 
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nesta condição, não será necessário mobilizar grande quantidade de pessoas 

para atender à circunstancia especial (...)157. 

 

Assim, segundo afirmou o citado conselheiro, os candidatos que demandassem 

condições especiais para realizar os exames de acesso à magistratura em virtude da fé 

professada deveriam ingressar no local das provas no mesmo horário previsto aos demais 

candidatos. Ato contínuo, seriam alojados em recinto separado, onde permaneceriam 

incomunicáveis até o pôr do sol. Quando iniciassem a prova, teriam o mesmo tempo para a 

conclusão reservado aos demais postulantes ao cargo, de acordo com as regras editalícias. 

O Conselheiro Guilherme Calmon apresentou voto divergente, pela não ratificação da 

liminar, e alegou precedentes do próprio CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF) em que foi 

negado a outros grupos religiosos privilégio semelhante ao solicitado no processo julgado. 

O Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu, no dia 16/09/2014, não 

ratificar a liminar que autorizou um adventista a fazer a prova para juiz em separado. Graças à 

liminar, concedida pelo conselheiro Fabiano Silveira, o candidato Osvaldino Lima de Sousa 

pôde fazer prova do concurso para juiz substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará 

(TJCE) após o pôr-do-sol de sábado, dia consagrado ao descanso e à restauração pela Igreja 

Adventista do Sétimo Dia. 

São vários os casos concretos requerendo resposta do Poder Judiciário diante de um 

tão complexo e imbricado de peculiaridades, dentre elas as questões que envolvem o universo 

acadêmico em cursos de graduação. 

Relata-se a Recomendação do Ministério Público federal em Procedimento 

Preparatório instaurado, no qual a acadêmica relata que o Instituto Federal Baiano (IFBA), 

                                                           
157 Disponível em < http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/62082-derrubada-liminar-que-autorizou-candidato-

adventista-a-fazer-prova-para-juiz-em-separado. Acesso em 27/12/2017. 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/62082-derrubada-liminar-que-autorizou-candidato-adventista-a-fazer-prova-para-juiz-em-separado
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/62082-derrubada-liminar-que-autorizou-candidato-adventista-a-fazer-prova-para-juiz-em-separado
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Campus de Ilhéus, não tem permitido aos alunos seguidores da religião Adventistas do Sétimo 

Dia a realização de segundas chamadas ou a justificativa de faltas referentes às atividades 

acadêmicas realizadas entre o pôr do sol de sexta-feira e pôr do sol de sábado. 

O Ministério Público Federal recomendou que o Instituto Federal da Bahia – IFBA: 

permita aos alunos Adventistas do Sétimo Dia a realização de segunda chamada das provas 

marcadas para o período entre o pôr do sol de sexta-feira e pôr do sol de sábado e disponibilize 

aulas em horários alternativos (que não o período entre o pôr do sol de sexta-feira e pôr do sol 

de sábado), ou, em caso de impossibilidade para a Instituição de Ensino, abone as faltas 

correspondentes. O procurador oficiante promover o arquivamento dos feito, uma vez que 

inexistem outras diligências a serem realizadas. 

Em alguns casos, verifica-se que, cumulado ao exercício do direito à liberdade 

religiosa, está o risco de dano irreparável ou de difícil reparação caso não haja efetivação desse 

direito. Esse reconhecimento consta da decisão da 3ª Vara da Comarca de Registro/SP proferida 

na ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada. A decisão acolheu o pedido. 

Silvia Dettmer traz o seguinte caso: 

O caso concreto versa sobre um aluno do curso de graduação em História que 

deparou com sua reprovação por faltas por motivo de convicção pessoal e 

religiosa, pois é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Acrescente-se 

ao motivo religioso o fato de o aluno ser beneficiário do Financiamento 

Estudantil/FIES, cuja existência de pendências curriculares constitui 

suspensão à manutenção do financiamento. A ação foi ajuizada pela 

Defensoria Pública de São Paulo e fundamentada na Lei Estadual 

12.142/2005/SP, que estabelece em seu art. 2º, que o aluno matriculado em 

instituições de ensino público ou privado tem direito à aplicação de provas 

fora do período de guarda religiosa e à substituição da presença em sala nesse 

período. Na decisão, determinou-se a suspensão da reprovação por falta nas 

matérias elencadas, sendo proporcionada, em substituição a tais matérias, a 

oportunidade e a apresentação de trabalhos escritos ou qualquer outra 

atividade de pesquisa acadêmica, observados os parâmetros curriculares e o 
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plano de aula nas matérias em questão, estendendo-se tais determinações 

durante o ano letivo em curso, bem como até o final da graduação.158 

 

Nesse caso mostrado por Silvia Dettmer, o direito à guarda do sábado foi estabelecido 

pela Lei Estadual12.142/2005/SP a qual determina que os períodos para a realização de 

concursos ou processos seletivos para provimento de cargos públicos e de exames vestibulares 

no âmbito do Estado de São Paulo serão realizados no período de domingo a sexta-feira, no 

horário compreendido entre as 8h e as 18h. Estabelece ainda essa lei que o aluno devidamente 

matriculado nos estabelecimentos de ensino público ou privado, de ensino fundamental, médio 

ou superior, a aplicação de provas em dias não coincidentes com o período de guarda religiosa. 

Concede ainda ao aluno o direito de requerer à escola que, em substituição à sua presença na 

sala de aula, e para fins de obtenção de frequência, seja-lhe assegurada, alternativamente, a 

apresentação de trabalho escrito ou qualquer outra atividade de pesquisa acadêmica, 

determinado pelo estabelecimento de ensino, observados os parâmetros curriculares e plano de 

aula do dia de sua ausência. 

Dessa forma, a referida Lei, embora limite-se ao Estado de São Paulo, reconhece o 

direito fundamental da liberdade religiosa, e a fim de garantir o direito à educação de qualquer 

cidadão, apresenta alternativas legais, para que ambos os direitos em conflito sejam resolvidos, 

atendendo-se ao que preceitua a Constituição Federal, art. 5º, VIII, que diz que ninguém será 

privado de direitos por motivo de crença religiosa e para tanto poderá apresentar uma prestação 

alternativa. 

                                                           
158 DETTMER, Silvia Araújo. O direito fundamental à liberdade religiosa os símbolos religiosos. Dissertação 

de Mestrado. PUC-SP.2015. p. 208-209. 
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Manoel Jorge e Silva Neto traz a sua contribuição acerca do tema polêmico da guarda 

do sábado, no que se refere às relações trabalhistas. Uma alternativa legal pode ser discutida 

entre patrão e empregado adventista, tendo como objetivo a harmonização de interesses, embora 

não se questione o poder diretivo do empregador na sua empresa. É a alternativa da 

compensação de jornada, aumentando-se a duração diária de trabalho, permitindo-se que se 

ausente no dia de sábado: 

Como todas as questões pertinentes ao exercício da liberdade religiosa, o 

problema relativo ao empregado adepto da religião Adventista do Sétimo Dia 

não é de fácil resolução. Destaque, uma vez mais, para a técnica de ponderação 

de interesses. Induvidosamente, não há outro procedimento interpretativo 

mais adequado para resolver o impasse senão a técnica da ponderação de 

interesses, mediante a qual não se sacrificará jamais um interesse 

constitucionalmente tutelado em proveito exclusivo daquele que se lhe 

contrapõe. Com isso, vejamos as particularidades do problema. Sabe-se que 

Adventistas do Sétimo Dia guardam o período compreendido entre as 18:00h 

da sexta-feira até as 18:00h do sábado para a devoção religiosa e liturgia. 

Sucede que muitas empresas têm atividade normal durante tais dias, o que 

acontece com frequência naquelas submetidas a turnos ininterruptos de 

revezamento, bem assim bares, restaurantes e lojas localizadas em shopping 

centers. Como compatibilizar o exercício da liberdade religiosa pelo 

trabalhador com o poder diretivo do empregador, que é apanágio de 

propriedade privada da empresa? Repita-se que evidentemente não haverá 

espaço para a utilização das técnicas tradicionais de interpretação urdidas no 

altiplano do pensamento privatístico-civilista. Ponderando-se os direitos em 

colisão, compreendemos que não poderá ser prestigiado de modo absoluto o 

direito individual à liberdade religiosa do trabalhador; entrementes, também 

não é o caso de assegurar-se exercício sem peias do poder diretivo empresário, 

pena de desconsiderar-se a função social da empresa – postulado caríssimo ao 

direito constitucional brasileiro. Por via de consequência, temos que, à luz do 

princípio da cedência recíproca, cada norma-princípio deve ceder em parte 

para tornar viável a indispensável harmonização do sistema constitucional. 

Como conseguir isso? Obtém-se por meio do raciocínio tópico-problemático, 

fazendo com que seja admitido o exercício do direito individual à liberdade 

religiosa do trabalhador adventista através de compensação de jornada, 

aumentando-se a duração diária do trabalho em duas horas, por exemplo, 

permitindo-se-lhe, assim, que se ausente do estabelecimento no período 

compreendido entre as 18:00h da sexta-feira e as 18:00h do sábado. Contudo, 

pode haver resistência empresarial à concessão de folga relativa ao período da 

sexta-feira ao sábado. No caso de isso vir a ocorrer, o intérprete deve examinar 

se as condições empresariais efetivamente impedem a compensação solicitada 

pelo trabalhador, como nas hipóteses das atividades empresariais indicadas 

exemplificativamente linhas atrás. Se, todavia, é perfeitamente possível a 

compensação, mas o empregador a recusa, parece-nos que a circunstância abre 

a possibilidade de duas soluções de cunho judicial: i) o empregado ingressa  

com ação trabalhista contra o empregador, argumentando a existência de 

rescisão indireta do contrato de trabalho, fundamentando-a no tratamento com 

rigor excessivo, ditado no art. 483, alínea c, da Consolidação das Leis do 
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Trabalho; ii)  o empregado formula denúncia ao Ministério Público do 

Trabalho (que poderá ser anônima¸ conforme  Precedente aprovado pelo 

CSMPT), com o que o órgão deverá iniciar investigação e, na hipótese de o 

empregador  não subscrever termo de ajustamento de conduta, deverá o 

Parquet ingressar  com ação civil pública, com pedido específico de tutela 

inibitória e/ou preceito cominatório, a fim de impedir o empresário de 

prosseguir com o comportamento francamente ofensivo à cláusula 

constitucional da não-discriminação e ao direito individual à liberdade 

religiosa do laborista.159 

 

Percebe-se que, as dificuldades enfrentadas pelos adventistas do sétimo dia ocorrem 

porque existem dois direitos que precisam ser igualmente exercidos. A Constituição Federal, 

como já foi visto, estabelece que ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa, 

mas que, quando não cumprir um dever legal a todos imposto, deverá cumprir no lugar uma 

prestação alternativa. Isto foi apresentado nas ações movidas na Justiça. Os direitos que devem 

ser exercidos são o direito à liberdade religiosa, à liberdade de consciência, à liberdade de 

crença e à de culto e o direito à educação e à participação em seleções e concursos públicos. 

Quando os concursos públicos e seleções, bem como as aulas nas escolas e 

universidades ocorrem em dia de sábado, há algumas dificuldades enfrentadas por dois motivos. 

Primeiro, mas nem sempre, precisam recorrer ao Poder Judiciário. Muitas universidades têm 

reconhecido o direito, concedendo alternativas, de forma harmoniosa.  Mas o fato dos 

adventistas precisarem recorrer ao Judiciário já é uma dificuldade pois em lugares remotos, 

cidades pequenas, onde não há Defensoria Pública ou um Departamento Jurídico da Igreja 

Adventista, as dificuldades são uma realidade. Segundo, quando há possibilidade de se recorrer 

ao Poder Judiciário, nem sempre as decisões lhes são favoráveis. 

 

 

                                                           
159 NETO, Manoel Jorge e Silva. Proteção constitucional à liberdade religiosa. Lumens Juris Editora. 2008, p. 

164-165-166. 
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CONCLUSÃO 

 

 Através dessa dissertação procurou-se analisar o tema da liberdade religiosa e o 

sábado como dia sagrado para os adventistas do sétimo dia. Buscou-se aprofundar o tema do 

direito à escusa de consciência como forma de trazer concretude à liberdade de culto dessa 

igreja, no que concerne ao dia que ela considera sagrado: o sábado. Ao fazer essa análise, o 

objetivo foi verificar como a escusa de consciência pode ser um instrumento de efetividade à 

liberdade de consciência e de crença dos adventistas do sétimo dia, através da prestação 

alternativa, conforme preceitua a Constituição Federal, art. 5º, inciso VIII. 

No primeiro capítulo, mostrou-se a natureza religiosa do ser humano, a importância da 

religião como fenômeno universal, como elemento constitutivo da sociedade. Foi analisada 

também nesse capítulo o conceito de religião sob a ótica da Sociologia e da Ciência da Religião; 

as suas dificuldades e complexidade no que se refere ao próprio conceito do que é religião. 

Ao se fazer uma construção histórica sobre o direito à liberdade religiosa, verificou-se 

que a noção de liberdade religiosa, como autonomia das pessoas, teria fundamento na tradição 

cristã. Notou-se que o direito à liberdade religiosa é um direito recente na História. Percebeu-

se a importância do conhecimento do processo histórico rumo à conquista do direito à liberdade 

religiosa. Analisar o contexto histórico permitiu perceber a origem e a importância desse direito, 

os fatos que contribuíram para o surgimento desse direito e os teóricos que o defenderam. No 

que concerne à liberdade religiosa alguns defensores, tais como: John Locke, John Rawls, Jean-

Jacques Rousseau exerceram forte influência no estabelecimento dos princípios dos direitos 

humanos fundamentais atuais. A pesquisa demonstrou que a liberdade religiosa é um direito 

humano fundamental; nasce com o homem, sua violação fere os direitos humanos, as liberdades 

individuais, a autonomia da vontade, a dignidade da pessoa humana.  
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Verificou-se que a atual Constituição Federal tem como fundamento a dignidade da 

pessoa humana. Não se pode falar em dignidade sem falar em liberdade. A liberdade religiliosa, 

como princípio constitucional possui algumas vertentes, a saber: a liberdade de consciência, a 

liberdade de culto, a liberdade de crença. Essas liberdades quando respeitadas e protegidas 

levam a uma liberdade no sentido mais completo e profundo.  

Analisou-se a escusa de consciência, seu conceito, suas classificações, e seu fim 

precípuo que é o de servir como instrumento de proteção à liberdade de consciência, quando, 

por exemplo, surge um dever legal incompatível com a crença de uma pessoa, e essa garantia 

legal mostre alternativas para que a obrigação legal possa ser cumprida sem que se viole a 

consciência religiosa.  

Por fim, analisar a liberdade religiosa e a escusa de consciência no primeiro capítulo 

serviram de base para mostrar a sua importância na vida do homem, e consequentemente, o 

direito à liberdade religiosa, construído através de um processo histórico, defendido por teóricos 

influentes e que constam hoje nas legislações constitucionais dos Estados democráticos e do 

Direito Internacional como um direito inquestionável e inviolável. 

O segundo capítulo, o qual aborda o tema da laicidade, analisou a importância do 

Estado laico e mostrou que a forma de relacionamento mais adequada para a concretude da 

liberdade religiosa é a separação entre Igreja e Estado.  

O outro aspecto da laicidade analisado é a sua neutralidade. Analisou-que o Estado 

não deve exercer favoritismo entre esta ou aquela igreja. Deve abster-se de tomar partido, não 

sendo nem a favor de uma, nem a favor de outra igreja. Todas as religiões devem ter tratamento 

igual por parte do Estado. Mostrou-se que não deve haver privilégios a nenhuma igreja e que 

todas as religiões devem ser respeitadas, independentemente de suas crenças, liturgias, 

doutrinas. 
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No terceiro capítulo analisou-se o processo histórico da Igreja Adventista do Sétimo 

Dia, desde a sua formação, seu contexto teológico e suas doutrinas. Analisou-se também como 

essa igreja percebe a liberdade religiosa e a liberdade de consciência, bem como a laicidade do 

Estado.  

Importante foi a análise feita acerca do conceito de sagrado no que diz respeito à 

doutrina do sábado, um dos maiores pilares doutrinários da referida igreja. O âmago da presente 

pesquisa é analisar o dia de sábado como dia sagrado para os adventistas. A forma como esse 

dia deve ser guardado é uma crença essencial, na liturgia do culto sabático dessa, o que foi 

analisado. 

Ao serem apresentadas algumas dificuldades enfrentadas pelos adventistas do sétimo 

dia na guarda do sábado, foram mostradas também algumas soluções, através de alternativas, 

como estabelece a norma constitucional. Quando se tenta participar de concursos e seleções 

públicos, aulas dias de sábado, trabalho dia de sábado, o que fazer, se para os adventistas do 

sétimo dia o sábado é sagrado, dia não dedicado a tais atividades, fazendo parte de sua liturgia 

o exercício do culto a Deus nesse dia? Analisou-se que existe um conflito de interesses diante 

desses direitos legalmente amparados, de um lado o direito à liberdade de culto e de outro o 

direito à educação, à participação em concursos, e também ao trabalho. A Constituição Federal 

estabelece que ninguém será privado de um direito por motivo de crença religiosa e que para 

isso, isto é, não ser privado desse direito, deve exercer prestação alternativa. 

Ficou comprovado, pelos casos trazidos, que algumas alternativas podem trazer 

solução aos interesses igualmente tutelados pelo Estado. Foram analisados alguns casos como, 

no caso dos concursos públicos muitos adventistas ficam aguardando em recinto fechado, o 

horário do pôr do sol a fim de poder fazer os exames. No caso de aulas em dias de sábado, a 
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apresentação de trabalhos, ou atividades semelhantes, segunda chamada de provas, podem 

também ser alternativas a serem consideradas e possíveis de serem exercidas.  

No caso do alistamento militar, aquele que não deseja pegar em armas ou receber 

treinamento, como objetor de consciência, poderá realizar atividades administrativas. Foi visto 

que, às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, 

após alistados, alegarem imperativo de consciência, que é a escusa de consciência, no caso dessa 

dissertação, a escusa de consciência religiosa. 

Um exemplo analisado e que serviu para demonstrar as possíveis soluções no âmbito das 

relações de trabalho foi a análise feita pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) que 

reconhece no art. 6º da Declaração Universal de 1981 o sábado como um dia festivo, segundo 

determinada religião, embora não haja amparo legal para que se guarde outro dia que não o 

domingo. Uma alternativa seria o Serviço Público Federal e o Serviço Público do Estado do 

Rio de Janeiro, precisamente na área da educação, recomendarem às unidades escolares não 

marcarem exames escolares aos sábados pelo simples fato de o aluno professar religião que lhe 

mande guardar o sábado como dia santificado. Desse modo, as instituições de ensino podem 

marcar as prestações alternativas a qualquer dia e hora, conforme sua discrição administrativa.  

Enfim, constatou-se que a escusa de consciência é um direito previsto e tutelado pela 

Constituição Federal. Essa garantia constitucional além de mostrar o direito de ninguém ser 

privado de qualquer direito por motivo de crença religiosa, é acompanhada no art. 5º, VIII pela 

possibilidade de prestações alternativas. Essas alternativas legais dão concretude à liberdade de 

crença dos adventistas do sétimo dia na guarda do sábado, dia sagrado para eles.  

O objetivo foi atingido: ficou comprovado que, já que se trata de um direito 

constitucional, através do art. 5º VIII, para aqueles que alegarem a escusa de consciência 

religiosa, podem ser atribuídas prestações alternativas, como já determina a CF/88, no caso das 
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Formas Armadas que devem atribuir serviço alternativo na época do alistamento militar. Nas 

seleções e concursos públicos quando realizados em dias de sábado, os sabatistas podem 

aguardar em ambiente de confinamento durante as horas de sábado; os estudantes podem 

exercer atividades alternativas para não serem prejudicados por não assistirem aulas aos 

sábados, e no caso de relação trabalhista, havendo acordo, podem ter compensação de jornada 

de trabalho. Essas são algumas alternativas que podem ser praticadas e assim, de forma 

harmoniosa os direitos possam ser exercidos de forma pacífica e sem violação de direitos 

humanos fundamentais, à liberdade de crença, à liberdade de consciência, à liberdade de culto, 

ao direito à educação, ao direito ao trabalho.  

A escusa de consciência é irrefutavelmente uma forma de garantir aos adventistas do 

sétimo dia o direito à guarda do sábado o qual consideram sagrado, através de prestações 

alternativas. Como foi visto, nas Forças Armadas, no período de alistamento militar, concede-

se o direito a prestação alternativa aos que alegarem imperativo de consciência, conforme 

consta no texto constitucional, art. 143, § 3º. Conclui-se com isso que, se nas Forças Armadas 

existe o reconhecimento do direito à prestação alternativa por motivo de escusa de consciência 

religiosa, logo, o direito deve ser concedido também aos adventistas do sétimo dia quanto à 

guarda do dia por eles considerado sagrado: o sábado. 

Em suma, verifica-se que a concretude do direito à liberdade religiosa dos adventistas 

do sétimo dia na guarda do sábado, vem sendo pouco a pouco sedimentada pelas decisões dos 

tribunais brasileiros que em alguns casos, embora muitas vezes emblemáticos e de uma certa 

complexidade pois envolvem interesses constitucionais igualmente tutelados, têm concedido 

decisões favoráveis àqueles que recorrem ao Judiciário para terem o direito de cultuarem a Deus 

no dia que consideram sagrado. 

Queremos deixar aqui registrado que essa pesquisa torna-se relevante, pelo fato de 

contribuir para uma melhor compreensão acerca do tema da escusa de consciência religiosa no 
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que se refere aos rituais sagrados, um dos temas de interesse da Ciência da Religião. A Ciência 

da Religião ao ter como um dos seus temas o sagrado e o profano e o interesse pelas liturgias 

religiosas de cada religião,  pode buscar sustentáculo no direito à liberdade de consciência, de 

culto e de crenças sagradas  já que as experiências religiosas em  matéria de sagrado e de  

profano,  de  crenças e de liturgias são assuntos da esfera íntima de cada religião, e que devem 

ser protegidos e respeitados pelas mais variadas religiões e pela sociedade como um todo, haja 

vista os inúmeros conflitos existentes no mundo devido a crenças diferentes, conceitos 

doutrinários divergentes. E o Direito é o instrumento de proteção para esse respeito e 

inviolabilidade das crenças sagradas, rituais sagrados, através da objeção de consciência. 
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