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Cosmovisão 2

Em todas as civilizações antigas ressalta aos nossos olhos a sacralidade. Para os chineses, o 

Imperador era filho do Céu (deus).

No Egito, os faraós eram filhos de algum deus, Amon (representado por um touro) ou Rá 

(o deus Sol). No Egito, normalmente, o futuro faraó se casava, ainda adolescente, com uma de suas 

irmãs, para manter pura a genealogia do deus.

Moisés, o grande caudilho, educado na corte de faraó, indispõe-se com o trato dado aos 

escravos.

Ele, até então privilegiado – adotado por uma princesa do Egito – assume a causa dos 

excluídos. -Aí surgem as doze tribos de israel. - O judaísmo histórico começa a partir de Moisés.

O judaísmo, em suas fases, em suas várias facetas, põe-se como uma verdade universal, a 

partir de uma ideia. - O deus que se revelou a Abraão, a Moisés no monte Sinai, é o deus de toda a 

terra, o senhor dos senhores, o rei dos reis. - O seu nome é Javé – Eu sou.

Inicialmente um deus tribal ou nacional, Javé torna-se o único Deus universal, a partir das 

atuações dos profetas Jeremias e Isaías. - Jerusalém é o umbigo do mundo. Para ela acorrerão os povos 

(nações) de toda a terra, sob o domínio (governo) de seu Messias. - Há um só Deus. Todos os demais  

deuses (de outros povos), tornam-se demônios, espíritos malignos.

Da  descendência  do  rei  Davi,  Jeoshua  assume-se  o  ungido  de  Deus  (Javé),  o  Cristo 

(Messias) e o único Senhor. - Aí os conflitos com o Império Romano. O Imperador cria-se divino e, 

como tal,  era  adorado.  -  Muitos judeus e  cristãos foram mortos,  martirizados,  por  recusarem-se a 

prestar culto ao Imperador. 

Em todas as culturas, em todas as épocas, existe a premente busca para uma justificativa e 

explicação do mundo e da história.
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As religiões, cada qual a seu modo, a partir de suas premissas, tentam explicar e interpretar 

o mundo, a existência.

Assim também a filosofia – já está no domínio da racionalidade. 

Acresce hoje a ciência, com sua investigação real.

Todos nós perquirimos. Todos buscamos respostas. Isso está ínsito em nosso próprio ser.
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Bacharel  em  Ciências  Jurídicas,  Mestre  em  Filosofia  do  Direito  pela  UNIMEP  (Universidade 
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