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Considerações Iniciais
A pesquisa aborda a potencialidade da cultura pop para a teologia na
contemporaneidade. Para tanto, a série literária Harry Potter será
interpretada através da religião vivida. Esta é concebida como um
aporte hermenêutico para identificar e dialogar com elementos
teológicos e religiosos integrantes da cultura. Ademais, o trabalho
estabelece uma relação entre o rito litúrgico da Santa Ceia/ Eucaristia
e a série Harry Potter, especialmente a partir da memória da Paixão
de Cristo e a relação com a morte. De semelhante modo, desenvolvese a potencialidade das narrativas e da contação de histórias como
elementos presentes tanto na série quanto na liturgia e na pregação
cristã.

Objetivo Geral

2) O exercício da anamnese (memória) também é comum e essencial
para a série e para a teologia cristã. Afinal, a esperança é gerada a
partir de eventos centrais, para a série, o sacrifício de Lílian Potter em
prol do seu filho Harry Potter, e para a teologia cristã, a morte e a
ressurreição de Cristo;
3) A comensalidade também é um ponto de intersecção para a série e
para a teologia cristã. Pode se fazer um contraste entre os comensais
da morte e a Ordem da Fênix, sendo este um grupo que se assemelha
com o propósito da comunidade cristã de ser resistência a todo
movimento que anseia “devorar” a vida em prol de interesses
individuais ou de determinado grupo;
4) A religião vivida tem potencialidade para ser um instrumento
hermenêutico para a teologia prática contribuir nas reflexões sobre a
relevância da igreja na contemporaneidade, além de proporcionar
pontos de intersecção para o diálogo com outras áreas da academia e
do labor científico, especialmente entre as ciências humanas.

Conclusão
Investigar a relação entre a magia na série literária Harry Potter e a
práxis da teologia prática, através da religião vivida e em diálogo
com a cultura pop e a liturgia cristã, a partir, principalmente, da
relação humana com a morte.

Metodologia
A metodologia da pesquisa é formada por revisão bibliográfica das
áreas de teologia prática, literatura, comunicação e os primeiros sete
livros da série Harry Potter.

Resultados
Dentre as constatações aferidas, a partir da revisão bibliográfica,
destacam-se alguns resultados importantes:
1) A reação do ser humano e consequente posicionamento frente à
realidade da morte é uma das principais ações que caracteriza tanto a
série literária, quanto a teologia cristã. Seu posicionamento poderá
estar entre assumir a morte como algo inerente à vida ou tentar
opções que a negue como meios de uma “imortalidade”;

Na eucaristia, a comunidade cristã come e bebe o corpo e o sangue de
Cristo em seu memorial, assim ela se torna uma comensal da morte.
Não com o objetivo de exterminá-la e viver a imortalidade pretendida
por Lorde Voldemort, porém, viver a experiência do morrer para o
pecado e consequente fomento da capacidade de amar. Esta impede
que se “devore a vida” em prol de interesses pessoais em detrimento
da vida de outras pessoas e de toda a Criação.
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