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NEW AGE – ESPIRITUALIDADE E ESPIRITUALIDADES 

Nota inicial 

Ter presente que quando falamos em espiritualidade tem a ver com o SENTIDO que 

damos à vida e sem entorno. 

Espiritual não é o contrário de material, mas tem a ver com o sair de si (transcender-

se), não viver ‘umbigado’, egoísta… 

Um pouco de história… 

 A Idade Antiga (séc. IV a. E. C. até séc. V d. E. C.) começa com a invenção da escrita 

até à queda do Império Romano no Ocidente (476 d. E. C.) 

 A Idade Média ou medieval (séc. V a XV) inicia-se com a queda do Império Romano 

no Ocidente com as invasões dos povos bárbaros até à tomada de Constantinopla 

(capital do Império Bizantino – Oriente) pelos otomanos (turcos - islâmicos). 

 A Idade Moderna (séc. XV a XVIII) até à Revolução Francesa (1789). 

 No século das Luzes (séc. XVIII) a elite intelectual europeia procurou reformar a 

sociedade e o conhecimento através da promoção da razão que permitiu avanços 

consideráveis nas ciências... 

 A Revolução Industrial (séc. XIX) invenção da máquina a vapor… 

 A Revolução tecnológica (séc. XX) caracterizada pelos maiores avanços tecnológicos 

em todas as áreas, mas também o período mais sangrento da história marcado por 

duas guerras mundiais, bomba atómica e outros conflitos armadas principalmente 

no médio oriente por razões político-económicas… 

 A Revolução Cibernética (séc. XXI) idade da rede e exploração do “novo continente” 

que é o cérebro humano e suas potencialidades desconhecidas… 

 

Introito 

A Peste negra (séc. XIV) marca o fim da Idade Média e serviu de pano de fundo às 

grandes obras literárias “A Divina Comédia” (1304-1321) de Dante Alighieri e “O 

Decameron” de Giovanni Boccaccio (1348-1353). Esta obra retrata a natureza humana 

num realismo inaudito até então, por isso influenciou as grandes mentes humanas 

posteriores a nível das artes e literatura, tais como Voltaire, Shakespeare, Molière, 

Vivaldi. 

Gotthold Ephraim Lessing (filosófo alemão e um dos expoentes do Iluminismo), na sua 

obra clássica “Nathan, o Sábio” (1779) apresenta a “Parábola dos Anéis” (rebuscada do 

terceiro conto da obra “Decameron”) que, segundo H. Schmidinger considera um dos 

textos determinantes da história espiritual e cultural da ideia europeia de tolerância. 
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A Parábola dos Anéis ganhou o estatuto de «Sermão da Montanha» do Iluminismo. 

Um dia o sultão Saladino perguntou ao judeu Melquisedec qual das três Leis (ou 

religiões monoteístas) – judaica, islâmica e cristã – julgava ser a verdadeira. O judeu 

respondeu precisamente com a parábola dos três anéis: 

“Houve um homem grande e rico que entre as joias do seu tesouro possuía um anel 

belíssimo e muito precioso, que precisamente por isso deveria ficar para sempre na 

posse dos seus descendentes, e aqueles dos filhos em cujo poder se encontrasse deveria 

ser honrado e reverenciado como o maior. 

O descendente imediato ordenou o mesmo, e o anel passou de mão em mão a muitos 

sucessores, até que por último chegou a um que tinha três filhos tão bons, virtuosos e 

obedientes ao pai que este os amava com igual amor. Os três, desejosos cada um ser o 

mais honrado e venerado, pediam como melhor sabiam ao pai já velho que, quando 

chegasse a hora derradeira da morte, lhes deixasse o anel. 

O pai, porque amava a todos por igual e não sabia a qual deixá-lo, quis satisfazer os 

três e, para isso, secretamente encarregou um grande mestre ourives que fizesse mais 

dois anéis tão semelhantes ao primeiro que nem ele próprio fosse capaz de distingui-lo 

e saber qual era o verdadeiro. 

Ao chegar a hora, entregou a cada um dos filhos, secretamente e sem que os outros 

dois soubessem, um anel. 

Querendo, pois, cada um tomar posse da herança e da honra de ser o maior, os três 

exibiram os anéis. Mas eles eram realmente tão parecidos que era impossível saber 

qual era o verdadeiro. 

Deste modo, concluiu o judeu Melquisedec: a questão ficou pendente, e assim 

continuou até hoje, sem se poder determinar quem é o verdadeiro herdeiro do pai. E 

assim, senhor meu, digo-vos acerca das três Leis (ou religiões) dadas por Deus Pai aos 

três povos: cada um crê possuir e observar a sua herança, a sua verdadeira Lei e os 

seus mandamentos retamente. Mas quem seja o que objetivamente a tem, isso é, o 

mesmo quanto aos anéis, questão em suspenso”. 

Grande mudança cultural e religiosa: 

Podemos afirmar que, de uma forma muito generalizada, até ao fim da Idade Média, 

praticamente, Deus não era colocado em questão. 

1. A ciência destronou Deus: com a livre circulação de pessoas, bens e ideias, 

juntamente com os grandes e rápidos avanços técnicos e científicos adicionados aos 

tristes e sangrentos acontecimentos do século XX constituíram sérios obstáculos à 

fé no Deus da Revelação (Bíblia): como conciliar Deus transcendente e pessoal, mas 
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que simultaneamente age na história. A ciência passou a operar e até explicar os 

milagres que antes só Deus podia fazer. 

2. Fragilização dos laços institucionais: O materialismo (nas suas concretizações 

ideológicas) e o relativismo fragilizaram os laços institucionais que outrora 

transmitiam o sentido das relações e da vida (família, igrejas, escolas, estado…). 

3. Procura de novo sentido nas religiões pagãs: as religiões tradicionais dogmatizaram-

se, hierarquizaram-se e burocratizaram-se transformando as suas doutrinas em 

moralismos castradores o que dificultou dar sentido (que fizesse sentido!) e ir ao 

encontro das inquietações das pessoas. A rejeição destas propostas da Igreja 

tradicional provocou a procura de refúgio e frescura nas religiões pagãs (pré-

cristãs), mais intimamente ligadas à natureza e à terra. Exemplo disto é a 

representação da deusa Gaia tendo no lugar dos peitos o sol e a lua, e no ventre a 

terra como símbolo de fertilidade. 

4. Todas as experiências religiosas transmitem um fundo de verdade: esta crescente 

convicção levou ao interesse (quase obsessivo) da cultura ocidental pelos sistemas 

filosófico-religiosos orientais como caminhos de sabedoria (Egipto, Índia, Tibete), 

para se chegar a uma forma universal de religião (ideologia maçónica). Lembremos 

a “Intuição cosmoteândrica”, como religião do terceiro milénio, de Ramon Panikkar, 

padre católico e eremita hindu. 

5. O Movimento do Potencial Humano apostado no desenvolvimento do potencial 

humano por uma Consciência Espiritual Interior promove a libertação das 

capacidades pessoais. Nesta linha estão C. G. Jung, Abraham Maslow, S. Grof e o 

Centro Esalen (Big Sur, Califórnia), a Meca desta nova psicodinâmica do espírito. 

6. A Psicologia Transpessoal: remetendo as pessoas para si próprias aprendem 

estratégias para transformar positivamente experiências traumáticas. 

7. Neurociências e fenómenos paranormais: exploração da mente e seus mistérios 

desconhecidos à procura de localizar a consciência e sua dimensão noética. É muito 

frequente ver experiências com monges orientais (ou outras pessoas) com sensores 

na cabeça para identificar as manifestações das ondas cerebrais. 

Causas para o surgimento de uma Nova Espiritualidade 

 Apocalíptica da tradição cristã: não confundir fim do mundo com o fim de um 

mundo, de um tempo… e começo de uma Nova Era… Os finais de milénio são muito 

propícios aos profetismos milenaristas do fim do mundo… Lembremos a viragem do 

milénio e previsões do famoso calendário maia (2012?) 

 Recuperação da cosmologia pagã (pré-cristã): redescoberta dos astros como 

divindades ancestrais e poderosas, unidas às forças da natureza e seus mistérios. 

(divindades femininas, como ex. Gaia) não é difícil verificar que se a lua tem 

influência sobre as marés e colheitas, também poderá ter sobre o ser humano… 

 A experiência esotérica: o controlo das energias cósmicas transmitirá força à 

Humanidade para um processo de DESPERTAR: gradual perceção da sua natureza 
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divina. Obter poder e controlar o mundo através do ocultismo, esoterismo e magia. 

Projeção de mapas astrais: zodíaco e horóscopos… é curioso verificar que os 

planetas e os dias da semana têm nomes de deuses greco-romanos… 

 Literatura de autoajuda com métodos de metamorfose pessoal através unicamente 

do próprio esforço. Não há autoridade espiritual maior do que a experiência interna 

pessoal.  

 Programação subliminal: consiste na perceção de sugestões ocultas do 

subconsciente, explorando os poderes ocultos não desenvolvidos do cérebro… ex.: 

telepatia, fenómenos paranormais, regressões para cura de vidas passadas 

(reencarnação), experiências de separação do corpo, hipnotismo, meditação e 

respiração para controlo do corpo e da mente. Agora o pote de ouro que está no 

fim do arco-íris dessas técnicas chama-se “Mindfulness”.  

 O «channeling» como nova fonte de autoridade espiritual: consiste na comunicação 

entre um ser espiritual e uma entidade humana, tais como: espíritos dos mortos, 

mestre interior, médiuns e anjos (cabala: doutrina esotérica judaica). 

 Bricolage religioso (sincretismo): a atração pelos “deus a la carte” faz colocar no 

mesmo altar (cómoda) imagens da Virgem Maria (Fátima), juntamente com budas, 

Ganesha, o Sagrado Corações de Jesus juntamente com o Padre Cruz e o Médico 

Sousa Martins e a bandeira do seu clube desportivo... Ostentar figas, cornos, mãos 

de Fátima, tatuagens com arabescos… 

 Misticismo filosófico-religiosos orientais: os conceitos de carma, darma e mokscha 

libertação do samsara, lei das reencarnações. 

 A matéria e seus processos evolutivos são vibrações da energia espiritual que une 

tudo e dirige-se a um propósito sublime (consciência cósmica plena), daí a sua 

grande consideração pela ecologia e respeito pelos ciclos da natureza. 

Uma nova espiritualidade (New Age) 

Antecedentes: 

Paul le Cour (1871-1954): astrólogo esotérico francês, preconizou a partir do símbolo 

do Aquário representado por Ganimedes (semideus greco-romano) derramando um 

pote de água sobre o mundo simbolizando as doutrinas esotéricas difundidas sobre a 

humanidade, provocando a era da comunicação, abolição das fronteiras e do governo 

mundial. 

Estamos na Idade dos Peixes = domínio do dogma, da intolerância, da guerra. Era do 

Cristianismo. 

Suceder-se-á a Idade do Aquário = fraternidade, harmonia, mutação psíquica de 

alcance planetário. 
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Dar-se-á quando o Sol, no equinócio da Primavera (hemisfério norte), nascer no signo 

do Aquário (2146). 

  

Vésica piscis: intercessão ou união entre dois mundos; duas naturezas de Jesus; 

mundo material e espiritual; Deus pai e mãe universais; útero ou ovo cósmico da 

criação… flor da vida e fonte de luz (profusão caleidoscópio) … 

 

O  Peixe é símbolo de Jesus porque se 

tomarmos as iniciais palavra em grego, podemos encontrar-lhe um sentido cristológico: Jesus 

Cristo, Filho de Deus Salvador (anagrama de Cristo). 

 

SOCIEDADE TEOSÓFICA 

Estas profecias da Nova Era encontram-se nos escritos de três mulheres: 

A novidade não se situa propriamente na data do nascimento, mas no momento em 

que determinada teoria filosófica-espiritual se difunde num lugar, política ou cultura. 

 Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) ucraniana, fundou a Sociedade Teosófica. A 

sua mais importante obra é “Doutrina Secreta” onde faz uma síntese entre História, 

Ciência, Religião e Filosofia. 

 Annie Besant (1847-1933) inglesa, ativista pelos direitos das mulheres, socialista, 

cofundadora da Ordem do Templo da Rosa-Cruz (maçonaria) e várias obras 

teosóficas. 

 Alice Bailey (1880-1949) inglesa, mas viveu praticamente toda a vida nos EUA e a 

sua obra “Misticismo” desencadeou o movimento esotérico internacional. No 

entanto, com doutrinas bastantes controversas dentro da Sociedade Teosófica. 
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Profetizaram o Avatara do messias sob outros nomes: o Senhor Maitreya, Krishna, o 
Imã Mahdi, o Bodhisatva. O importante é a transição para uma Nova Era [New Age]» - 
O Regresso de Cristo. 
 
Algumas luzes… 

Uma nova espiritualidade que privilegia mais o sentir do que o crer. 

Estes Novos Movimentos Espirituais (NME) vivem muito do seu guru fundador que 

impressiona os seus adeptos com os seus conhecimentos, mantem a calma e a 

segurança… 

Os seus líderes (pastores ou profetas, no evangelismo e pentecostalismo) parecem ter 

mais formação em meios e comunicação social do que em Sagrada Escritura e fazem 

práticas muito entusiasmadas e diabolizando a vida espiritual (anjos e demónios). 

A sua franja de recrutamento, com técnicas sofisticadíssimas de persuasão, passa por 

captar pessoas com alguma amargura na vida ou com a sua religião umbilical e 

principalmente católicos não praticantes. 

Curioso verificar esse avassalador recrutamento praticamente inexistente em países 

muçulmanos. 

Recuperar o sentido da espiritualidade a partir da Revelação (Bíblia) 

 Do Homem à Pessoa: Homo sapiens sapiens (relação). 

 Criação contínua versus criacionismo: 

1. Hilosfera (matéria) 

2. Biosfera (vida) 

3. Noosfera (intelecto) 

4. Logosfera (espírito consciente) 

 Finalidade do mundo: princípio ordenador tem em vista um fim. (cosmovisão 

antropológica). 

 Revelação como maiêutica (inspiração): Deus é uma Descoberta contínua. 

 Encarnação: “Verbum caro factum est”. Deus carente e ao mesmo tempo a superação 

dessa carência.  

 Dimensão metafísica: o possível e o impossível fazem parte desta realidade. 

(Transcender-se). 

 Espanto: é a capacidade de espantar-se, maravilhar-se, estranhar-se, encantar-se com 

a beleza e grandeza do mundo, da natureza e do universo… 

 

PENSAMENTOS ARGUMENTATIVOS… 

 “Deus não brinca aos dados com o Universo” A. Einstein  

“Deus não brinca aos dados com o Universo” A. Einstein. Com isto queria dizer que 

Deus intervém no sentido mágico no universo como defende o criacionismo, alterando a 

sua natural ordem e curso. O grande milagre é exatamente porque não há alterações à 

ordem da Leis constantes da natureza e universo. Dá muito mais trabalho sustentar toda 

esta ordem do que consertá-la mesmo que lá de quando em vez. 
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 “Deus não fez, nem faz as coisas, mas faz com que as coisas se façam a si mesmas” 

T. de Chardin. Da matéria surgiu a vida, e desta nasce o espírito, ou seja, a parte 

espiritual, o que a Bíblia chama de ‘sopro vital divino’ inalado pelas narinas de Adão. 

Esta parábola é para expressar o momento em que pela primeira vez que o ser humano 

dá-se conta da ideia da divindade. 

 

 “Não se vê assim a realidade porque se crê em Deus; é exatamente ao contrário: 

porque se vê assim a realidade, nasce a fé em Deus”. A. T. Queiruga  

Não se interpreta o mundo de uma determina maneira porque se é crente ou ateu, mas é-

se crente ou ateu porque a fé ou a não crença aparecem aos respetivos sujeitos com a 

melhor maneira de interpretar o mundo comum. 

 

 Perguntar sempre: Porque é que existe algo, podendo não existir? A pergunta pelo 

sentido de Deus e espiritualidade reside exatamente no que está anterior à pergunta, no 

que motiva a pergunta… 

 

 “Credo quia absurdum”. Tertuliano. Acredito porque é incrível. Não existem provas, 

por isso mesmo é que se chama fé. 
 
ESPIRITUALIDADE SAUDÁVEL 
Aberta: introduz no mistério da vida, ser humano e da natureza. 
Libertadora: liberdade interior que se atinge com ascese espiritual e nobreza de valores. 
Holística: integral e que supere os dualismos. 
Encarnada: na pessoa e sua circunstância; evitar fugas e ilusões. 
Busca do transcendente: constante procura do sentido profundo da vida. 
Global: total e inclusiva. 
Humilde: exercício ético de despojamento, de libertação.  
“A humildade é a base e o fundamento de todas as virtudes e sem ela não há nenhuma que o 
seja”. (Cervantes).  

 

Conclusão 

A facilidade das comunicações favoreceu o turismo mundial e o intercâmbio cultural, 
graças aos programas de televisão, ao cinema, à literatura e às artes. Isto deveria 
preparar uma comunhão de toda a humanidade numa única e grande família. No 
entanto, surgiu variados fenómenos religiosos e sociais difusos, relativismo moral, 
indiferentismo e aceitação do vale tudo. 
Nos anos 30 dizia-se que a uma religião sem mundo sucedeu um mundo sem religião. 

O grande drama do Ocidente foi ter esquecido o sentido do sagrado. Agora, com o 

interesse pelo oculto, pelo misterioso, pelo exotérico, pelas manifestações da 

religiosidade difusa, espalhou-se a convicção de que os deuses tinham regressado 

(Nova Era). No atual processo de recomposição da linguagem da fé e do mundo 

interior, pretende-se fazer crer que a palavra de Deus que interroga a nossa 

responsabilidade pela desumanidade do mundo vai deixar de fazer sentido.  

Os “novos ginásios do espírito” propõem técnicas de ativação das energias 

inconscientes propiciando o êxtase místico, a comunhão cósmica num perfeito 

desapego da subjetividade humana e da alteridade de Deus (Mindfulness). 



8 
 

A certidão de óbito passada a Deus, pelo filósofo pregador Nietzsche, talvez fosse 

apenas o anúncio de uma grande mudança na História do eterno no Ocidente.  

A bem da verdade, a religião está sempre em perigo, engana-se com frequência no 

destinatário e tanto pode assumir as formas mais belas, como as mais reprováveis. 

Mas é quase sempre o disfarce de um desejo sem nome, de um apelo que chega de 

perto ou de muito longe. Sobretudo, é a interrogação que fica de pé em todas as 

respostas. 

Há quem tenha receio de, no diálogo, perder a identidade. Trata-se um puro erro 

antropológico. A identidade não é dada à partida. Ela é mais ponto de chegada do que 

partida. De facto, a identidade é sempre mediada pela alteridade em reciprocidade. 

No diálogo, só a identidade narcisista é destruída; a identidade autêntica sai 

enriquecida. No dizer que A. Torres Queiruga: ela está à frente, no futuro de Deus, que 

é sempre apelo à conversão e promessa de uma maior plenitude. 

 


