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Resumo 

 

A nossa pesquisa se insere no grupo de pesquisas do professor Luiz Carlos Susin que 

tem como título: Processos de Libertação e metodologia em Teologia. O grupo do 

pesquisador é composto de pesquisadores: doutores, mestres e graduandos. Incluímo-nos no 

grupo dos graduandos de iniciação científica. 

Especificamente temos como plataforma de reflexibilidade, nesta pesquisa de 

iniciação científica, iniciada em agosto de 2012 e fomentada pela FAPERGS, a experiência 

religiosa como plasmadora do processo de libertação pessoal e coletiva das sociedades. Para 

tal precisamos, primeiramente, definir o conceito interdisciplinar de libertação e integrá-lo 

dentro do arcabouço da teologia. Depois pretendemos compreender e desenvolver a tese 

defendida pelo nosso autor-base Carlos Rafael Cabarrús de que a experiência religiosa é uma 

experiência de sedução por parte de Deus, em relação aos indivíduos, que leva 

necessariamente à construção do Reino de Deus e, portanto, à mudança social. Tal tese é 

defendida e explanada no livro “Seduzido pelo Deus dos Pobres” (1999) de autoria do 

referido autor.  

 De maneira crítica e propositiva, levando em conta “uma espiritualidade conectada 

com a realidade histórica, econômica e cultural, e a subjetividade e sua exteriorização em 

engajamentos históricos de libertação” quisemos analisar, o pensamento do autor-base 

alicerçando-nos em uma bibliografia complementar bem definida. Além do pensamento dos 

referidos autores analisamos biografias de homens e mulheres que são exemplos reais de 

pessoas que apresentam em suas vidas uma explícita relação entre subjetividade, experiência 

religiosa e opções históricas de militância em favor do povo pobre e de mudanças sociais em 

favor dos desfavorecidos. 
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 A participação no Congresso Continental de Teologia que ocorreu de 08 a 11 de 

outubro, de dois mil e doze, na Unisinos e o contato com alguns dos autores da bibliografia 

complementar, que ministraram tal congresso, fomentou o nosso trabalho e o nosso interesse 

em descobrir o que estava por detrás de um ideal, de um sonho, de uma práxis tão radical, tão 

cheia de segurança e tão plena de sentido existencial. 

 Tal pesquisa caminhou nas fronteiras entre a antropologia, a filosofia, a sociologia, a 

psicologia e a teologia, pois o tema da experiência religiosa como motriz de uma autêntica 

libertação pessoal e coletiva nos leva necessariamente a uma transdisciplinaridade que busca 

o sentido da existência humana.  

 


