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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.
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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.


