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Localizado no continente americano, o Brasil situa-se na
porção centro-oriental da América do Sul, limitando-se
com a quase totalidade dos países sul-americanos, a exceção do Equador e do Chile, além de ser delimitado a leste
pelo oceano Atlântico. O país é o quinto maior do mundo em área territoriais, e o terceiro maior da América; sua
população é estimada em 200,4 milhões de habitantes. A
cidade de Brasília é a capital federal do Brasil e a sede do
governo do Distrito Federal. O Brasil possui a sétima maior
economia do mundo. A economia brasileira cresceu de forma significativa, sendo um grande produtor agrícola, e
com um parque industrial diversificado. O país é uma República Federativa de regime democrático-representativo,
dividida administrativamente em 26 estados e um Distrito
Federal.
Demografia Religiosa

Historicamente, o Brasil foi colonizado por portugueses que
chegaram no ano de 1500. Porém, a influência religiosa
destes colonizadores chegou ao Brasil em 1549 com a vinda
dos primeiros padres jesuítas ao país. Os jesuítas tinham a
intenção de catequizar os povos indígenas que já habitavam as terras brasileiras, já os portugueses tinham a intenção de unificar o território com as bases do Cristianismo. A
colonização portuguesa influenciou a atual predominância
católica no Brasil, sendo este um dos países com mais católicos no mundo. Cerca de 64,6% da sua população são católicos e 22% são protestantes. Comunidades islâmicas e judaicas se concentram em grandes metrópole, como São
Paulo e Rio de Janeiro, tendo a primeira 1,5 milhão de fiéis
aproximadamente, e a segunda 125 mil.
Os Direitos Humanos e a Liberdade Religiosa

A Constituição Federal consagra como direito fundamental
a liberdade de religião. Com isto, o Estado deve se preocupar em proporcionar aos seus cidadãos um clima de com-
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preensão religiosa, proscrevendo a intolerância e o fanatismo. Deve haver uma divisão entre o Estado e a Igreja
(religiões em geral), não podendo existir nenhuma religião
oficial e ao mesmo tempo o exercício de proteção à liberdade religiosa por parte do Estado. Entretanto, na realidade
da sociedade brasileira, há divergências e preconceitos religiosos entre os próprios cidadãos, sendo religiões originadas da África as que geralmente mais sofrem com a discriminação social. Segundo um estudo feito pela Pew Research Center’s Religion & Public Life Project, - um centro de
pesquisa informativa sobre tendências e questões religiosas
do mundo -, dentre os 25 países mais populosos do mundo,
o Brasil é o país com o nível mais baixo de restrições do governo quanto a religião.

