Deus
Uma história humana

Reza Aslan
Em Deus: uma história humana, o aclamado escritor e
estudioso da religião Reza Aslan – autor do best-seller Zelota –
lança uma nova luz no relacionamento da humanidade com o
divino e desafia nossa visão sobre a fé e a origem da religião.
Com um texto claro, envolvente e desafiador, ele faz um relato
sobre o modo como o conceito de Deus se desenvolveu ao
longo da história – das pinturas ancestrais nas cavernas até os
dias de hoje.
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“O uso de fontes de pesquisa que vão da
arqueologia à neurociência introduzirá
muitos leitores a informações que,
de outra forma, provavelmente seriam
inacessíveis. Aslan combina essas fontes
díspares de maneiras atraentes,
mostrando a longa história de como
os seres humanos fizeram Deus
à nossa imagem, e não o contrário.”
WASHINGTON POST
“Há muito que aprender sobre como a
ideia de Deus ou deuses evoluiu e mudou de acordo com contextos geográficos, econômicos, políticos e sociais.”
PUBLISHERS WEEKLY

Para Aslan, a trajetória da religião é vista como uma busca
surpreendentemente coesa de entender o sagrado dando a ele
traços e emoções humanas. Esse desejo inato de humanizar
Deus está arraigado em nossos cérebros, diz o autor, tornandose uma característica central de quase todas as tradições religiosas. Deus é que foi feito à imagem do homem, e não o
contrário. “Independentemente de acreditarmos ou não, o que
a grande maioria de nós pensa quando pensamos em Deus é
uma versão divina de nós mesmos.”
Mas isso tem consequências. Nós conferimos a Deus não apenas tudo o que é bom na natureza humana, como a compaixão
ou a sede de justiça, mas também tudo o que é ruim – a ganância, o fanatismo, a propensão à violência. Todas essas qualidades estão na base de nossas religiões, culturas e governos.
Esse livro é uma tentativa de chegar à raiz desse impulso humanizador para desenvolver uma espiritualidade mais universal. Para os que acreditam em um deus, muitos deuses ou nenhum deus, a obra de Aslan desafiará a maneira como você
pensa o divino e seu papel em nossas vidas diárias.
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