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Introdução: A morte e o luto são um desafio para o profissional da psicologia, afinal
trata-se de uma perda irrevogável, ao mesmo tempo em que um grupo pode
compartilhar de um pensamento, a experiência é também algo pessoal e único. Sem o
objetivo de fragmentar o sujeito é preciso compreender que são varias as dimensões
vivenciadas nessa experiência: emocional, intelectual, física, social e espiritual. Como
os religiosos vivenciam a experiência da morte é proposta desta pesquisa, sabendo que
de forma alguma se poderia esgotar o tema, mas sim, levantar questões para que ele
possa ser ainda mais investigado. Objetivo: Descrever a influência da religião na
elaboração do processo de morte e do luto. Contextualizando histórica e culturalmente
a temática da morte e da forma de assimilação do luto entre as pessoas que possuem
algum tipo de fé. Metodologia: O estudo será realizado tomando por base a literatura
da Psicologia, utilizando-se do método dedutivo, o qual parte do conhecimento geral
para o particular, transformando enunciados complexos em particulares, que dessa
conclusão resultará uma ou várias premissas, fundamentadas no raciocínio dedutivo. O
procedimento será realizado por meio  de revisão de referências bibliográficas
referentes ao assunto. Este método fornece uma visão mais clara sobre tal tema,
expondo também, os interesses implícitos, muitas vezes ignorados, mas que possuem
uma importância muito significativa quando trazidos ao conhecimento psicológico.
Resultados: Desde o principio da humanidade a morte é algo que apavora os homens.
A morte é fonte de temores e ansiedades para os seres humanos. As contribuições da
psicanálise sobre o tema da morte são imensuráveis, sendo um assunto abordado por
vários ângulos, criando-se um arcabouço bem delineado sobre esta matéria. Através de
dois prismas se podem abordar como o homem lida com a morte: a sua e a do outro.
Freud escreve que com relação à morte de outra pessoa, o homem evita falar sobre tal
possibilidade e fica de fato abalado. Há uma tentativa de achar uma explicação fortuita
para que ela ocorra, de pensar na morte como algo do acaso, acidente, doença ou
velhice, ela não pode ser algo que que acontece, é preciso justificá-la. Segundo Dantas
o homem tenta manter a crença de que a morte só atingirá os outros, que é possível
preveni-la e evitá-la, utilizando de alguma técnica com a falsa pretensão de poder
controlar a vida e sentir-se seguro contra a morte. De acordo com Fornazari e Ferreira
a religiosidade é uma forma de enfrentar situações difíceis que produzem um forte
impacto na vida do individuo como a morte. Conclusão: Freud descreve que a reação
que surge diante da morte é a angústia. Segundo Kübler-Ross no momento da morte
pessoas que possuem alguma religião diferem dos que não possuem. A fé ajuda
pessoas a suportarem sua dor, o que é entendo pela psicanálise como um ego auxiliar. 
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