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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
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• 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
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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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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira em seu Art. 33, define que 
“o ensino religioso, (...), é parte integrante da formação básica do cidadão e 
(...) assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil”. 

Pode-se dizer que no Brasil é identificado um comportamento denominado  
ECLETISMO RELIGIOSO – DIVERSIDADE RELIGIOSA. 

É VETADO AO PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO FAZER PROSELITISMO 
RELIGIOSO
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Com relação ao Ensino Religioso, PODEMOS AFIRMAR:

• NÃO É um ensino doutrinário, e, portanto, NÃO pode ter o mesmo princípio que a 
catequese, Escola dominical ou Escola Sabatina. 

• Nas aulas de Ensino religioso, NÃO PODE HAVER esforço para converter os alunos a uma 
determinada religião. NÃO É PERMITIDO.

• É uma disciplina de natureza inter-religiosa, assegurada a consulta de todas as crenças. 
• É uma disciplina que visa à formação integral do educando na busca e na necessidade 

do Transcendente. 
• Incentiva a vivência de valores que favoreçam as relações interpessoais mais humanas 

e fraternas. 
• Seu objetivo é mostrar a relação com o sagrado
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“O homem é o único animal que sofre um processo de conscientização da sua 
finitude; que “enterra seus mortos” e que “fantasia” sobre a morte. Tal 
descrição permite entendermos

QUE DEUS, TRANSCENDENTE É INFINITO E O HOMEM, SUA CRIAÇÃO, UM 
SER FINITO.
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O sentimento religioso e a busca pelo transcendente são característica de 
todos os povos e culturas em todos os tempos.

Por diferentes formas, ritos e mitos buscam vivenciar o sagrado. Diante de tão 
magnífica e poderosa experiência de um bem que só a religião conhece e que 
é irracional por excelência é que se sabe a seu respeito e o reconhece por trás 
de símbolos obscuros e insuficientes. 

Essa circunstância indica que acima e por trás da nossa natureza racional está 
oculto algo último e supremo na nossa natureza

DEUS SUPREMO, TRANSCENDENTE
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O Fenômeno religioso é a busca do Ser frente à ameaça do Não-ser. 

Basicamente a humanidade ensaiou quatro respostas possíveis para nortear 
o sentido da vida além morte. Essas são as possíveis respostas: 

A RESSURREIÇÃO, A REENCARNAÇÃO, O ANCESTRAL, O NADA
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Pais na escola: envolvimento e 
participação na educação 
formal dos nossos filhos
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A família é espaço sociocultural cotidiano e histórico no processo de

socialização, se relaciona com as instituições de ensino, tornando-se berço

de atitudes, bem como de mudanças, ou estagnação, da realidade na qual

a sociedade a insere, pois é delas que partem os sujeitos sociais que irão

manter, ou mudar, a si próprios e, consequentemente, a realidade onde

estão inseridos.
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O ser humano aprende o tempo todo.

O papel da família é fundamental, pois é ela que decide, desde cedo, o quê

seus filhos precisam aprender, quais as instituições que devem frequentar e

o que é necessário saberem para tomarem as melhores decisões no futuro.
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A família é o principal espaço de referência, proteção e socialização dos

indivíduos, independente da forma como se apresenta na sociedade. Ela

exerce uma grande força na formação de valores culturais, éticos, morais e

espirituais, que vêm sendo transmitidos de geração em geração.

A parceria entre a família e a escola é de suma importância para

o sucesso no desenvolvimento intelectual, moral e na formação

do indivíduo na faixa etária escolar.


