
 
 

 

ÉTICO 
(Valores universais, consciência individual) 

Dinâmica de Individualização: 
bricolage do sistema de crenças 

IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS : Identidade espiritual 
emocional-comunitária  
Natureza da crise: Crise de integração (económica, profissional,conjugal/grupo 
doméstico), devido a desemprego, ao divórcio, à perda de familiar co-residente. Crise 
emocional associada a isolamento ou a comportamentos auto-destrutivos [pólo emocional 
+ pólo comunitário]. 
Formas de resolução da crise – contexto da conversão: 

- Tentativa de metamorfose do Eu como resposta à crise emocional, mas 
também económica, profissional e familiar + Centramento no Eu como 
resposta à crise do grupo doméstico (vg. pelo separação/divórcio, problemas 
conjugais, perda de familiar). 

- Descarga emocional durante o ritual (colectivo): alívio emocional e físico 
instantâneo como resposta (provisória) à crise emocional. 

- Forma familiar unipessoal e monoparental. 
- Contradição entre as suas práticas familiares unipessoais ou monoparentais e o 

desejo do modelo nuclear.  
- Profunda contradição na transição de modelos familiares institucionais para 

relacionais, através do protagonismo feminino (vg. profissional) e da importância 
dada aos afectos (quer no ideal conjugal, quer na educação dos filhos). 

CENTRO LUSITANO DE UNIFICAÇÃO CULTURAL: 
Identidade espiritual ético-emocional 
 
Natureza da crise: Crise do Self (crise emocional + reflexividade): crise de papéis 
familiares e crise existencial [pólo ético + pólo emocional]. 
Formas de resolução da crise– contexto da afinidade espiritual:  

- Consciência da singularidade do próprio percurso como meio de 
(re)construção do Self + Apaziguamento emocional 

- Novas formas familiares (entrada na conjugalidade pela união de facto, 
família unipessoal, família monoparental, conjugalidade não coabitante) 

- Novos modelos familiares (igualdade nas relações de género, v.g. no casal; 
relação democrática e afectiva entre mais velhos e mais novos, v.g. pais e 
filhos; família relacional, v.g. valorização dos afectos em detrimento das 
instituições; família como lugar de realização pessoal, i.e. família 
individualista; dinâmicas comunicacionais). 

COMUNITÁRIO 
(Predominância do local, do singular) 

NÓS SOMOS IGREJA. Identidade espiritual cultural-ética 
 
Natureza da crise: Crise do Self (crise de identificação + reflexividade): crise de 
papéis “familiares” [pólo tradicional + pólo ético]. 
 
Formas de resolução da crise – contexto da afinidade espiritual:  

- Reapropriação de papéis “familiares” institucionais + Consciência da 
singularidade do próprio percurso como meio de (re)construção do Self  

- (Re)entrada em papéis familiares institucionais, mas que são vividos de forma 
não institucional e por vezes subversiva (pela valorização da afectividade e da 
autenticidade). 

- Novos modelos familiares e sociais: igualdade nas relações de género; 
valorização de dinâmicas comunicacionais/democráticas e dos afectos como 
forma de renovação das instituições (quer da Igreja Católica, quer da família). 

 

Figura 9: Formas de Crise e identificação religiosa 

TESTEMUNHAS DE JEOVÁ: Identidade espiritual comunitário-cultural 
Natureza da crise: Crise de integração familiar (vg. na rede alargada de parentes) devido à 
nuclearização e fechamento doméstico. Crise de integração social (vg. nas redes de vizinhança) 
devido à mobilidade geográfica para a malha suburbana. Deficit cultural (fraca escolaridade, 
profissões muito desqualificadas) [pólo comunitário + pólo da tradição]. 
Formas de resolução da crise – contexto da conversão:  

- TJ (“irmãos na fé”) como círculo de relações comunitárias que compensam a crise de 
integração na família alargada. 

- Forte investimento no núcleo doméstico (marido/mulher e filhos) como resposta à crise 
de integração na família alargada. Reforço dos papéis familiares institucionais (ex: 
mulheres casadas tornam-se domésticas quando nascem os filhos). 

- TJ como lugar de compensação intelectual de um deficit cultural (através do estudo da 
Bíblia), acentuado, para as mulheres, pela segregação de papéis de género no seio de um 
núcleo familiar muito institucional. 

- Reforço de modelos familiares institucionais (forte assimetria nas relações de género, 
v.g. no casal; relação autoritária e institucional entre mais velhos e mais novos, v.g. pais 
e filhos; interesses da família predominam sobre os dos seus membros; dinâmicas 
normativas). 

TRADIÇÃO 
 

EMOÇÕES 


