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1.Boas vindas

2.Comentar a atividade de casa

3.Introduzir conteúdo:
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• Alguns estudiosos no entanto creem que DEUS trata-se de uma divindade

tribal, que apenas posteriormente será elevada ao status de Deus único.

• A questão é que com a libertação dos descendentes de Israel da terra do

Egito pelas mãos de Moisés será organizado pela primeira vez o culto a esta

Divindade.
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• Ao contrário de outras religiões antropomórficas, o D'us israelita

é tido como uma figura transcendente, todo-poderosa,

ilimitada, o qual influencia a sociedade humana, e que revela

aos israelitas sua Torá que consistiriam em mandamentos de

como ter uma vida justa diante de DEUS.
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• Deus no cristianismo é a doutrina sobre Deus, o ser divino que criou e
governa o mundo, segundo o Cristianismo. Ele é manifesto em três
personalidades diferentes:
• Como Pai,
• Como Filho
• E como Espírito.

• Ao Deus Trino crê-se em diferentes atributos entre eles o amor, o mais
importante de todos (I João 4:8) e manifesto assim por Paulo em I Coríntios
13), a Onipotência, a Onisciência, a Onipresença, a Santidade, a Verdade
(João 14:16), a Justiça e a Fidelidade.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Deus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deus,_o_Pai
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deus_Filho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrito_Santo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%ADssima_Trindade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atributos_divinos
https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/I_Jo%C3%A3o/IV#4:8
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_de_Tarso
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=I_Cor%C3%ADntios_13&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Onipot%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Onisci%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Onipresen%C3%A7a
https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Jo%C3%A3o/XIV#14:16
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Transcendente tem a ver com o estado e condição que envolve o

divino/sagrado/sobrenatural ou coisas que vão estar fora do

alcance dos seres humanos, que buscam em suas religiões o

contato com essas forças superiores e supremas para a resolução

destes problemas.
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• Transcendente nas mais diversas tradições religiosas, pois cada uma dá um

nome diferente a essa força superior:

• Os cristãos o chamam de Deus, de Espirito Santo, de Jesus.

• Os Budistas, de Buda

• Os Hindus dão outras centenas de nomes, mas o mais conhecido é

Brahma

• Os Candomblecistas o chamam de Orixás, entre outros nomes.
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Qual é o nome dado a uma mulher que segue o Judaísmo?

a) Protestante
b) Católica
c) Judia
d) Judaica
e) Judéia
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Para os Judeus, o “Messias ainda não chegou”. Verdadeiro ou falso?

(    ) Verdadeiro
(    ) Falso

Justifique sua resposta.



10

Pesquise nas mais diferentes fontes o

nome do Sagrado, do Transcendentes

nas mais diferentes religiões e perceba

suas características em cada uma delas.


