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A função do teólogo

A teologia tem as suas 
raízes na vida e 

experiência do ser 
humano. Ela surge da 

necessidade que o homem 
tem de explicar racional e 
logicamente os fatos da 

sua experiência em relação 
ao universo físico à uma 

realidade superior, 
transcendental. 
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transcendental. 

Através do raciocínio 
o homem, ao longo da 

história, procurou 
entender a si mesmo e 

o universo, 
formulando a 

possibilidade da 
existência de um ser 

superior
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História 
A origem das 

universidades está
intimamente 

ligada à educação 
teológica.  
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A teologia ainda 

mantém uma 

posição 

relativamente forte 

nas universidades 

européias e norte-

americanas. 
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No Brasil iniciou-se em 

1999, academicamente e 

politicamente, uma nova 

fase com o credenciamento 

da teologia como um curso 

superior.
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Desafios que enfrentamos

Tem sido muito 
discutida a crise moral 

pela qual passa a 
sociedade. A competição, 

o individualismo, o 
desrespeito ao outro são 
evidências dessa crise. 
Cada sociedade precisa 

compartilhar 
determinados valores 
morais que tornam a 
vida social possível. 
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O respeito por 
si mesmo, a 

solidariedade 
ao outro, o 
senso de 

justiça fazem 
parte dos 

valores que 
devem ser 

estimulados 
em todas as 
sociedades. 



Conclusão

Nesse contexto, o ensino teológico 
pode se tornar um espaço importante 

para superar a crise moral de uma 
sociedade mercantilizada, em que o 

respeito e a solidariedade ao próximo 
são muitas vezes esquecidos em nome 

da vaidade, da competição e do 
individualismo.
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