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1.Boas vindas

2.Comentar a atividade de casa

3.Introduzir segunda parte do 
conteúdo:
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Independentemente do modo em que acreditam na manifestação do

Transcendente, as comunidades de fé animista, politeísta ou monoteísta

possuem uma maneira comum de comunicar-se com a divindade.

Esta maneira é a ORAÇÃO. Vamos conhecer dois modos de oração que

normalmente estão presentes em todas as tradições religiosas.
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Orações Individuais e 

Orações em Comunidade.

• Orações Individuais: Em todas as tradições religiosas, a oração individual

é vista como um contato mais íntimo com o Transcendente.
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Em algumas tradições, as pessoas podem fazer a escolha de estar por

algum tempo retiradas de sua comunidade. Essa atitude é chamada de

“retiro”, porque a pessoa fica sem contato com o que faz normalmente em

seu dia-a-dia, como o seu trabalho, os seus amigos e a sua família.
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É o contato com a divindade de maneira comunitária, e revela,
entre outras coisas, a união que pode e deve existir em um grupo
religioso.

Em todas as tradições religiosas, podemos encontrar alguma
forma de oração comunitária.
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1. O que significa afirmar que Deus é um Ser ilimitado?

2. É correto afirmar que o ser humano é um ser

transcendente por excelência? Justifique a sua resposta.

3. Qual dos atributos divinos confere à Deus a ideia de

uma inteligência ordenadora do universo?

4. Explique o que você entendeu por:

"Deus está em tudo, mas nem tudo é Deus".
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1.Boas vindas

2.Comentar a atividade de casa

3.Introduzir conteúdo:
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1. O que significa afirmar que Deus é um Ser ilimitado?

2. É correto afirmar que o ser humano é um ser transcendente por 

excelência? Justifique a sua resposta.

3. Qual dos atributos divinos confere à Deus a ideia de uma inteligência 

ordenadora do universo?

4. Explique o que você entendeu por: 

"Deus está em tudo, mas nem tudo é Deus".
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• As religiões surgem em diferentes regiões geográficas, inspiradas pelas
histórias vividas pelos povos, pela arte, pela política, pelo pensamento
filosófico de uma determinada época, e por tantas outras influências.
Sendo assim, cada uma delas tem expressão própria identidade.

• O Transcendente, o Ser Supremo, é também concebido com características
peculiares. Muitas vezes ele é concebido como feminino, sendo
reconhecido como uma Deusa, como Divina Mãe, como Deusa primordial,
etc. Outras vezes sua face é masculina, sendo concebido então como: o
Deus dos judeus, dos cristãos, dos muçulmanos, etc.
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• Mesmo nestas culturas o Transcendente pode ser reconhecido como

tendo aspectos do feminino e do masculino. As divindades Hinduístas

possuem esposas que lhes complementam, as religiões de

afrodescendentes possuem Orixás femininos, como Iemanjá, por

exemplo. Mesmo para alguns teólogos cristãos, Deus é Pai e Mãe.
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• Este Transcendente sempre nos dá a indicação da necessidade principal
de seu povo.

• Para os judeus que viviam como escravos, Deus é o Senhor dos
exércitos que elegeu este povo como escolhido, podendo deste
modo livrá-lo da escravidão.

• Para os cristãos Deus se manifesta por meio de Jesus Cristo como
Amor Absoluto, ajudando-os a conviver em meio à diferença;

• Para os povos de floresta, o Transcendente aparece como força da
natureza.
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As religiões se utilizam de símbolos para representar as diferentes ideias de

Transcendente.

• Uma CRUZ faz com que todo o CRISTÃO se lembre de seu Deus e de Jesus.

• Uma ESTÁTUA DE BUDA, pode lembrar aos budistas sobre os ensinamentos

de seu guia espiritual.

• Uma determinada COR usada na roupa pode lembrar a proteção de

determinado ORIXÁ para um CANDOMBLECISTA, e assim por diante.
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Não são apenas os idiomas que diferem, ou a cor da pele, é também a forma

de cultuar, de nominar, de simbolizar a representação do Transcendente.

As Tradições Religiosas utilizam-se também de festas. Elas têm o objetivo de

transmitir os ensinamentos de maneira formal ou até mesmo lúdica, isto é,

através de ritos que envolvem brincadeiras, cânticos, danças, comidas, etc.,

despertando assim, através de experiências inspiradoras, a consciência e a fé

dos seguidores.
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• Dessa forma, a linguagem da experiência religiosa implica reconhecer que

os sujeitos carecem de transcender o que está posto no mundo.

• A transcendência marca a possibilidade de abertura para a existência de

um ser superior independente da cultura na qual se insere.

• A transcendência nos sujeitos é percebida a partir do reconhecimento do

limite do ser humano diante de explicações racionais, um dos aspectos

misteriosos da própria existência humana.


