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1.Boas vindas

2.Comentar a atividade de casa

3.Introduzir segunda parte do 
conteúdo:
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O que é Transcendente

• A força que está além de todos os seres e
coisas;

• É representado de diversas maneiras em
diversas culturas;

• É a força que alivia o homem diante do peso
de sua finitude;
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• O Transcendente é inatingível por meio de formas humanas de 

percepção;

• O homem só pode atingir a transcendência (estado de espírito);

• A transcendência faz o homem compreender o Transcendente;

• Esta experiência faz o homem conhecer o sentido do Sagrado.
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O termo Transcendência, pode ter diferentes significados:
Como a superação de limites, por exemplo: um atleta que bate um recorde olímpico,
superando uma marca jamais atingida por outro ser humano.
O fato do atleta bater um recorde olímpico pode ser considerado transcendente, pois
exige do atleta, concentração, disciplina, disposição e um sobre-esforço capaz de
superar as barreiras do limite humano.

Por outro lado, a qualidade de "Ser transcendente" é única e exclusivamente
pertencente à Deus, que é o ser por excelência, ou seja, Deus está acima de qualquer
outro ser, e não possui limites e nem barreiras algumas. O ser humano, pode até
transcender (superar) algumas das suas limitações, porém não é transcendente, apenas
Deus o é. Deus é onipotente, onisciente e onipresente.
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1. Deus é Onipotente:

Porque é todo poderoso, é energia criadora, ordenadora e mantenedora das

coisas criadas. Deus é ilimitado e sobrenatural, está além e acima de nós os

seres criados por Ele.

Deus não precisa de outros seres;

Deus não possui necessidades, Deus basta por si mesmo.
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2. Deus é Onisciente:

Porque é a própria consciência cósmica, universal. Deus possui o

conhecimento infuso, que não se aprende de nenhum outro ser, é um

conhecimento único, próprio e perfeito;

Deus sabe de tudo inclusive o que passa na consciência de qualquer ser

racional.
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Deus é Onipresente:

Ou seja, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, mas segundo

a nossa concepção monoteísta, não pode ser confundido com todas as

coisas, já que Deus é um Ser Único e indivisível, ou seja não pode ser

dividido e confundido com as coisas criadas.

Em outras palavras, Deus está em tudo, mas nem tudo é Deus
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"Transcendência: levanta questões filosóficas sobre a existência de uma

divindade ordenadora do mundo e sobre a consciência ou essência

individual.

Nessa primeira parte das nossas aulas e nos dedicamos a primeira questão:

Deus é uma criação humana?
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