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1.Boas vindas

2.Comentar a atividade de casa

3.Introduzir conteúdo:
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• A experiência religiosa conduz os sujeitos a reconhecer a existência de um

ser transcendente (Deus, ser supremo, uma inteligência superior, energia,

etc.).

• A manifestação deste transcendente torna-se possível mediante uma

experiência comunicável, sejam através de gestos, testemunhos,

conversas, ritos, num movimento permanente dos seres no mundo.
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Essa manifestação no mundo da cultura apresenta-se de formas diferenciadas,

uma vez que os sujeitos são iguais apenas no que se refere à espécie

A experiência do transcendente ou a sua manifestação leva-nos a interiorizar

valores que nos são legados pela experiência histórica da humanidade e pelas

instituições portadoras desses valores: a família, a escola, a religião, entre

outras.
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A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso VI, dispõe que “é inviolável
a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, proteção aos locais de culto e a suas
liturgias”. O professor de Ensino Religioso deve atentar-se para esse princípio
constitucional, que expressa o conceito para a Federação Brasileira, mais conhecido
como:
A ( ) Estado Laico;
B ( ) Estado Religioso;
C ( ) Estado Teísta;
D ( ) Estado Ateísta;
E ( ) Estado Agnóstico.
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O fenômeno religioso nos dias de hoje é visto como a
―busca do Ser frente a ameaça do não Ser. Basicamente
a humanidade ensaiou 4 respostas possíveis como
norteadoras do sentido da vida além- morte:

a) Vida, ressurreição, niilismo e nada.

b) O ancestral, o nada, o ethos e a ressurreição.

c) Ressurreição, reencarnação, niilismo, ancestralidade e 

a vida.

d) Ressurreição, reencarnação, ancestralidade e niilismo.
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1.Boas vindas

2.Comentar a atividade de casa

3.Introduzir conteúdo:
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O fenômeno religioso nos dias de hoje é visto como a busca do Ser frente a ameaça
do não Ser. Basicamente a humanidade ensaiou 4 respostas possíveis como
norteadoras do sentido da vida além- morte:

a) Vida, ressurreição, *niilismo e nada.

b) O ancestral, o nada, o ethos e a ressurreição.

c) Ressurreição, reencarnação, niilismo, ancestralidade e a vida.

d) Ressurreição, reencarnação, ancestralidade e niilismo.
*redução ao nada; aniquilamento; não existência.
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• Ainda que o judaísmo só vá ser chamado como tal apenas após o retorno
do Cativeiro na Babilônia , de acordo com a tradição judaico-cristã a
origem do judaísmo estaria associada ao chamado de Avram (Abrão) à
promessa de YHWH (Deus).

• Avram, originário de Ur da Caldéia teria sido um defensor do monoteísmo
em um mundo de idolatria, e pela sua fidelidade à YHWH teria sido
recompensado com a promessa de que teria um filho, Isaque do qual
levantaria um povo que herdaria uma Terra da Promessa e que seria uma
nação sacerdotal entre os povos da humanidade.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Abra%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/YHWH
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ur_da_Cald%C3%A9ia


11

• Avram (Abrão), posteriormente chamado de Avraham (Abraão) é chamado de
primeiro hebreu (do hebraico, aquele que vem do outro lado), e passou à viver
uma vida nômade entre os povos de Canaã.

• De acordo com a Torá, YHWH não seria apenas o Senhor de Israel, mas sim o
Príncipio Uno que criou o mundo, e que já havia se revelado a outros justos
antes de Abraão. Mas com Abraão inicia-se um pacto de obediência, que
deveria ser seguido por todos os seus descendentes se quisessem usufruir das
bençãos de Deus. Alguns rituais tribais são seguidos pelos membros da família
de Abraão que depois serão incorporados à legislação religiosa judaica.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tor%C3%A1

